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Nós, professores (as) da Área de Física do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, 
abaixo assinados, manifestamos nosso repúdio à ação da equipe de segurança do governador do 
estado da Bahia que, durante manifestação pacífica em visita do governador Rui Costa (PT) à 
cidade de Vitória da Conquista, na última segunda-feira, 22 de agosto, agrediu manifestantes da 
Adusb e outros movimentos sociais. Durante o ato, que transcorria de forma pacífica, estes 
seguranças agrediram fisicamente várias pessoas, com socos, tapas e chutes, de forma covarde e 
inadmissível. É lamentável que a equipe do governo Rui Costa se espelhe nos piores 
exemplos de práticas autoritárias, para agredir brutalmente manifestantes que exerciam seu direito 
legítimo e constitucional de protestar pacificamente. A descrição minuciosa das agressões sofridas é 
por demais dolorosa, mesmo para aqueles (as) que só as acompanharam pelos relatos de colegas 
ou pelo material que já circula na internet. Expressamos aqui apoio e solidariedade incondicionais à 
Profa. Dra. Sandra Cristina Ramos, ao Prof. Dr. Reginaldo de Souza Silva e a todos (as) os (as) 
demais manifestantes covardemente agredidos (as) durante o ato. Em um estado 
democráticode direito, é inaceitável que agentes da lei se julguem acima da mesma, livres para 
cometer tais atos execráveis. Um governo que atua sobre o lema “Pacto pela Vida”, não pode tolerar 
tais atos de violência, especialmente quando perpetrados por integrantes da segurança do 
governador. Esperamos que o governo, para além do discurso, tome providências concretas 
imediatas para que os agentes de segurança responsáveis por essas agressões sejam identificados 
e responsabilizados na forma da lei, que eles demonstraram não respeitar. 
 
Vitória da Conquista, 24/08/2016. 
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