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Dando Aulas de Zumba® sem Licença – Infringindo as Marcas Zumba®
Estimido ___________,
Sou o advogado da Propriedade Intelectual Global do Zumba Fitness, LLC (“Zumba”). Como é de seu
conhecimento, a Zumba está envolvida na, entre outras coisas, criação e licenciamento dos populares Programas
de dança e fitness Zumba® (“Programas”). Estes Programas são comercializados, promovidos e anunciados em
uma ou mais de nossas famosas marcas registradas e direitos autorais, sendo elas ZUMBA (Marca Registrada
Brasileira Reg./Appl. Nos. 831176300, 901025704, dentre outros), e o LOGOTIPO DO HOMEM
DANÇANDO (Marca Registrada Brasileira Reg./Appl. No. 840328419 e Direitos Autorais dos EUA Reg. No.
VA-1-654-875) (as “Marcas ZUMBA”).
A fim de manter a integridade dos Programas, e proteger os instrutores licenciados Zumba®, nós faremos com que
o uso das Marcas ZUMBA seja rigorosamente observado. Para este efeito, a utilização das marcas é um benefício
reservado exclusivamente aos instrutores licenciados e membros da Rede de Instrutores Zumba® (ZIN™).
Você está recebendo esta carta porque descobrimos recentemente, através de uma investigação em grande escala
conduzida em instrutores não licenciados no Brasil, que você está dando aulas de Zumba sem ser licenciado. Suas
ações ao dar aulas sem licença afetam não somente a comunidade de instrutores Zumba licenciados do Brasil,
como também o submete à responsabilidade e danos nos termos da legislação brasileira por infringir nossos
direitos de propriedade intelectual. Informamos que as Marcas ZUMBA e os programas de dança/fitness
representados por eles são de valor inestimável para nós, e não ficaremos de braços cruzados enquanto os nossos
direitos estão sendo violados.
Se você pretende continuar ensinando aulas de Zumba®, pedimos que entre em contato imediato conosco através
do email alan.veronick@zumba.com para que assim possamos tomar as providências necessárias para que você
possa se tornar licenciado. Se você optar por não se tornar licenciado e continuar a dar aulas de Zumba, seremos
forçados a tomar novas medidas jurídicas contra você pelo uso indevido intencional e flagrante das Marcas
ZUMBA.
Esta carta não pretende ser uma declaração completa da lei ou fatos, e não deve ser interpretada como uma
renúncia, isenção ou eleição de nossos direitos ou recursos, os quais são expressamente reservados.
Esperamos receber uma resposta em breve.
Atentamente,
Alan C. Veronick
Global Intellectual Property Counsel
alan.veronick@zumba.com
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