Ao Sr. Heitor Pinto e Silva Filho - Reitor da União Bandeirante de Educação - UNB
Ao Ilmo. Sr. João Luiz Faria Netto Presidente do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária
– CONAR
Ao Ilmo. Sr. Ricardo Braga - Secretário da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior – SERES/MEC
Referente: Manifestação de indignação a peça publicitária veiculada pela União Bandeirante de
Educação – UNB e pedido de retratação
A Sociedade Brasileira de Geologia - SBG e a Federação Brasileira de Geólogos – FEBRAGEO, entidades
representativas dos Geólogos e Engenheiros Geólogos no Brasil, apresentam nota de indignação em relação a peça
publicitária veiculada pela União Bandeirante de Educação – UNB no dia 29 de fevereiro de 2020, no Jornal o
Estado de São Paulo e outros veículos de comunicação, na qual apresenta a seguinte frase “Geólogo sem
capacitação em barragem deu aval para Brumadinho”
Sem qualquer fundamento, a propaganda faz descabida insinuação no sentido de responsabilizar categoria
profissional dos geólogos pela tragédia de Brumadinho. Ofende assim todos os milhares de geólogos e engenheiros
geólogos brasileiros e desconsidera as grandes contribuições que há 70 anos legam ao Brasil e a nossa sociedade,
inclusive nas grandes obras de engenheira e em toda cadeia produtiva da mineração.
Em complemento, essa peça publicitária busca usar uma tragédia sem precedentes no Brasil, que atingiu toda
sociedade brasileira e ocasionou centenas de mortes, para tentar vender a imagem da uma Instituição de Ensino,
que deveria prezar pela ética e não no uso de tragédia para fazer esse tipo de publicidade ofensiva.
A SBG, a FEBRAGEO e suas entidades afiliadas, desde o primeiro momento se solidarizaram aos trabalhadores e
moradores atingidos pela tragédia de Brumadinho. Tanto institucionalmente como por contribuições voluntárias de
seus dirigentes e profissionais estão contribuindo para que nunca mais catástrofes como esta se repitam e que os
responsáveis sejam punidos.
Tal propaganda gerou centenas de manifestações de repúdio de geólogos e engenheiros geólogos pelo Brasil e
uma retratação se torna imprescindível. Portanto, em respeito aos geólogos e engenheiros geólogos brasileiros e à
opinião pública, a SBG e FEBRAGEO solicitam que União Bandeirante de Educação contrate os mesmos espaços
publicitários para se retratar da propaganda por ela veiculada.
Essa manifestação está sendo protocolada junto Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária – CONAR e a
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES/MEC para conhecimento do ocorrido e para
que caso a retratação não seja feita, processo administrativo seja aberto contra a referida Instituição de Ensino.
Desde já as entidades esperam que essa situação seja resolvida sem a necessidade que a justiça seja acionada
Cordialmente,
Depto. Jurídico da Sociedade Brasileira de Geologia - SBG
Dr. Marcelo Pajola (136380/SP) / Dr. Sérgio Dagnone Jr. (OAB 69239/SP)
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