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Ofício 103/2020 (TR/dh) 

 

                                                                        Curitiba, 03 de julho de 2020. 

 

 

 

Prezado. Sr. 

EDGARD GOMES CORONA 

Diretor Presidente do Grupo SmartBio Academia de Ginástica e Dança S.A. 

Rua Padre João Manuel, nº 60 – Cerqueira Cesar, CEP 01411-000 

São Paulo - SP 

 

 

Assunto: posicionamento a respeito de patrocínio de portais que publicam “fake news”. 

 

 

Prezado Sr. Edgar G. Corona, 

 

A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil, pluripartidária, 

sem fins lucrativos, com representações nas 27 Unidades da Federação. Trabalha com a promoção e 

defesa dos direitos humanos e cidadania da comunidade LGBTI+, nos estados e municípios brasileiros 

através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. Dialoga e constrói ações comuns com pessoas 

pesquisadoras, ativistas, dirigentes partidárias, gestoras públicas, redes, organizações governamentais, 

comunicadoras, empresárias e outras pessoas comprometidas com a promoção dos direitos e da 

cidadania LGBTI+. 

Tornaram-se públicas nas últimas semanas diversas denúncias contra empresas que 

patrocinam portais responsáveis pela publicação de “fake news”, sendo que a rede de academias Smart 

Fit, pertencente ao grupo presidido por Vossa Senhoria, é uma das empresas citadas, inclusive sofrendo 

investigação realizada pela Polícia Federal. 

Tais denúncias foram amplamente divulgadas por órgãos da imprensa como os 

portais G1, IG, Veja e Catraca Livre, além dos jornais O Globo, Correio Braziliense e Folha de São 

Paulo, entre tantos outros. 
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Diante do compromisso assumido pela Aliança Nacional LGBTI+ junto à população, 

torna-se indispensável que questionemos a atitude das empresas citadas, bem como quais os interesses 

em patrocinar meios midiáticos que auxiliam a desinformação geral dos cidadãos brasileiros. 

O serviço prestado pelo Grupo Smart Fit/Bio Ritmo é amplamente consumido pela 

população LGBTI+ e, uma vez constatada que não serão adotadas medidas para corrigir o patrocínio às 

“fake news”, a Aliança Nacional LGBTI+ possui o dever (o qual nos está sendo cobrado) de se 

posicionar contra a referida empresa, emitindo nota de repúdio e aconselhando todos os seus membros 

e afiliados a não mais consumirem tal serviço. 

Nesse sentido, abrimos oportunidade para que o Grupo Smart Fit/Bio Ritmo se 

posicione a respeito do exposto, para tanto, aguardamos resposta no prazo de 10 (dez) dias a contar do 

recebimento da presente. 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

Toni Reis 

Diretor Presidente da 

Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Jeronymo Lima Oliveira 

OAB/PB 15.285 – OAB/PR 100.312 

Coordenador Nacional da 

Área Jurídica da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

 

 

Adriel Ronan Lourenço da Silva 

OAB/SP 327.301 

Advogado Voluntário 

Área Jurídica da Aliança Nacional LGBTI+ 


