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LEIA - ME 
 Ou, sem isso, tenha certeza que as fotos não serão abertas  !  

Ninguém terá acesso não autorizado às suas fotos, nem mesmo você! 

 Siga os passos e coloque as senhas que você mesmo(a) escolheu. 

Olá Modelo,  

Produzir um trabalho artístico é mais intenso e trabalhoso do que a realização de uma foto tradicional, no entanto, 

a imagem que é gerada sempre compensa o nosso esforço. Você foi informado(a) que este é um trabalho artístico e, 

agora,  nós precisamos proteger seu patrimônio, a sua obra arte!  

Para garantir a sua segurança meu trabalho fotográfico é sempre entregue criptografado (e só pode ser aberto com 

a senha que você escolheu). ESTE PROCEDIMENTO É PADRÃO, não tem correlação com o conteúdo do que 

foi fotografado. Um ensaio de gastronomia ou um ensaio de nu artístico terão o mesmo rigor em termos de 

segurança das imagens (salvo se você dispuser em contrato que não deseja segurança). Todos os meus ensaios 

serão entregues com o sistema criptográfico mais seguro que eu puder conceber até aquele momento e você terá de 

utilizar um software especial (e gratuito) para abrir a fotos.  

 

A criptografia foi feita para impedir acesso não autorizado às fotos, portanto, você não vai conseguir abrir 

nenhuma foto, a não ser que o faça da maneira correta, seguindo todos os passos descritos neste documento. Este 

texto é bastante preciso sobre como poderá abrir suas fotos. Sugiro que o imprima para leitura enquanto aplica os 

procedimentos no seu computador 

Sei que isso lhe dará mais trabalho, mas, ainda assim, será infinitamente um trabalho menor do que o que teríamos 

caso uma imagem não autorizada fosse eventualmente divulgada de forma indevida na internet.  

Se você seguir os procedimentos aqui descritos e observar suas fotos somente no repositório criptográfico que 

recebeu você reduzirá em 99% a chance de acesso indevido aos seus arquivos, mesmo no caso de formatação do 

computador, acesso mal intencionado ou invasão de hackers. O 1% de chance restante deve-se a possibilidade de 

você escolher uma senha muito fraca (fácil, obvia ou conhecida por outras pessoas da família) ou contar a senha 

para alguém e que essa pessoa faça uso indevido.  

Com uma boa senha e seguindo os procedimentos aqui descritos você estará 99.99% seguro (a). Recomendo 

fortemente esse cuidado para os ensaios fotográficos que envolvam a temática de sensual e/ou nu artístico ou para 

o qual você julgue que a privacidade é bem vinda.  

De qualquer forma, antes da sessão de fotos, eu confirmei e descrevi em contrato que a sua privacidade viria em 

primeiro lugar. Agora é o momento de fazermos isso acontecer. Tenho certeza que a credibilidade e segurança foi 

um dos motivos de você ter optado por fotografar comigo, e, portanto, cumpre-me a obrigação de atender suas 

expectativas. Agradeço a escolha por meu trabalho e agradeceria se pudesse recomenda-lo a outras pessoas.  

 

Maurício Zanin  

+55 61 8132 1000 
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COMO ABRIR AS FOTOS CRIPTOGRAFADAS 

5) Instale o programa de criptografia Truecrypt no seu computador.  
PASSO 1: Primeiro baixe o arquivo criptografado com suas fotos. (Você vai receber um link do dropbox ou algum 

outro link para baixar as fotos. Guarde esse link em um lugar seguro que você saiba encontrar no computador pois 

irá utilizá-lo em seguida. 

 

PASSO 2: Efetue o download do programa de criptografia truecrypt neste link.  

Http://www.zanin.art.br/seguranca/truecrypt.zip 

 

PASSO 3: Localize o arquivo “ truecript.zip“ na sua pasta de download (ou na pasta de transferência) clique com o 

botão direito e peça para extrair o conteúdo. Você deverá navegar e  escolher qual o seu sistema operacional e 

instalar o aplicativo apropriado . Se você possui Windows, o que é mais comum, navegue até a pasta Windows e 

clique no arquivo executável dentro para que o programa seja instalado. 

Cada sistema possui uma forma diferente de instalação. Siga a que for indicada para a sua máquina.  

O TrueCrypt é um sistema de criptografia feito em software livre, portanto é gratuito e funciona em TODOS os 

sistemas operacionais. (windows, linux, OSX etc). A escolha desta versão é porque também funciona também em 

computadores antigos.  

  

Passo 3 
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ATENÇÃO USUÁRIOS APPLE: 

 Se você possui um Mac recente ( Sistema OSX com o Yosemite, El Capitan ou  posterior)  vai dar 

a seguinte mensagem de erro:   

 
Para instalá-lo siga esses procedimentos: 

1) Abra o arquivo .dmg 
2) Você vai encontrar o arquivo .mpkg. Clique com o botão direito em “Show Package Contents” 
3)Abra  o diretório Contents  
4) Abra o diretório  Packages  
5) Instale cada um dos pacotes extatamente nessa ordem:  
OSXFUSECore.pkg,  
OSXFUSEMacFUSE.pkg, 
 MacFUSE.pkg,  
TrueCrypt.pkg. 
Pronto tudo deve ter funcionado!  
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PASSO 4: 1) Ao abrir essa janela dê um clique para selecionar o driver. Ficará uma faixa azul na unidade 

selecionada. No MAC aparecerão números e no Windows aparecerão letras.  ( Se você  pular esse passo aparecerá 

uma mensagem de erro depois que você digitar a senha.) 
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PASSO 5:  Clique no botão “Select File” para localizar o arquivo criptografao  na sua máquina. ( Este foi o arquivo 

que você recebeu via dropbox e guardou em um lugar  seguro, no PASSO 1) 

PASSO 6: Clique no botão “Mount” para montar  a unidade e,  em seguida, coloque a senha que você escolheu.  

  

Passo 4 

Passo 5 

Passo 6 
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8) No campo com a tarja azul aparecerá 

o caminho que você escolheu. Isso 

comprova que tudo está funcionando. 
Isso é um sinal que agora  foi “conectado um 

Drive”no seu computador. No caso, esse local se 

chama NO NAME. 

Será montado um “drive provisório” (como se 

houvesse sido conectado um pen drive) chamado 

NO NAME e seu conteúdo estará visível e disponível 

ali. Ele funcionará como um disco normal do seu 

computador, permitindo que sejam incluídos ou retirados arquivos.  

Ao terminar de observar as fotos, ejete o drive e desmonte e clique no botão desmontar, no truecrypt. 

 

Atenção Modelo: As fotos observadas dentro do 

repositório virtual do TrueCrypt permanecerão 

criptografadas e seguras. Você poderá vê-las, mostrá-

las para a família, projetá-las etc.  

No entanto, ao arrastar qualquer foto para fora desse 

repositório o programa eliminará a criptografia pois 

entende que você as quer fazer públicas. (para 

imprimir, mandar por e-mail, postar no facebook etc)  

 

Passo 7 
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Arrastar as fotos ou qualquer tipo de arquivo para dentro do repositório os criptografa automaticamente. Retira-las 

dali elimina a criptografia. Essa é a beleza do sistema. Você poderá posteriormente criar novos repositórios 

criptográficos para uso próprio, back ups etc, de forma simples e segura.  

 

NÃO ESQUEÇA: SUA SENHA É A SUA SERGURANÇA: Não divulgue para ninguém. Ao escolher a sua senha 

procure e usar letras e números em combinações que não sejam óbvias, mas, principalmente, que você não a 

esqueça. 

Enfim, é isso. Agora é só curtir suas fotos da forma que achar melhor.  

LIMITAÇÕES DE USO E DE DIVULGAÇÃO DE IMAGENS 
As presentes fotos pertencem ao fotógrafo e aos modelos que participaram da sessão fotográfica e são para uso 

exclusivo e privativo dessas pessoas, direitos estes garantidos por contrato.  

São partes integrantes do contrato o termo de cessão de uso e autorização de imagens e o formulário de 

entrevista perfil pessoal  e o NDA – Non-Disclosure Agreemente, com a descrição do escopo que foi pactuado 

para as fotos (com base nas alternativas marcadas). Cada sessão fotográfica sempre é um fragmento dos itens que 

foram marcados como desejos.  

Caso você não possua a senha NÃO PROSSIGA, pois estará violando os direitos de autor e de uso de imagem, a 

Lei 9.609 de 1998 e a 9.610 de 1998 e demais acordos internacionais que regulam a matéria.  

Não é autorizada a reprodução divulgação ou comercialização sem a autorização expressa das partes envolvidas.  

A comercialização, divulgação, publicação na Internet, envio por e-mail etc somente será autorizada com o 

consentimento dos fotógrafos e dos modelos nos termos e condições estipuladas no instrumento de Cessão de 

Direito de Uso e Comercialização de Imagem. 

A presente sessão fotográfica foi realizada mediante manifestação espontânea dos(as) modelos.  

As características da sessão, formas de remuneração, detalhes operacionais do ensaio etc constam descritos em 

contrato, envolvendo fotografia, produção ( maquiagem, figurino,  aluguel de estúdio/iluminação) e as regras 

específicas quanto ao direito de uso de imagens.  

OBSERVAÇÃO: Suas fotos serão armazenadas em back ups por 12 meses. Após esse período poderão ser 

descartadas a critério do fotógrafo. Somente as fotos autorizadas, premiadas, utilizadas para fins de estudo ou com 

algum tipo de classificação de relevância serão mantidas por mais tempo. O fotógrafo se exime da 

responsabilidade de recuperar as fotos de ensaios com mais de 12 meses a partir da data de sua realização.  


