
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

 

 

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia 

Campus Sosígenes Costa - BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis - Porto Seguro, BA - 45.810-000 

E-mail: secretaria.csc@ufsb.edu.br 

 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

 

A Comissão Gestora do Campus Sosígenes Costa da UFSB, situado em Porto Seguro, vem 

a público demonstrar sua preocupação com os recentes eventos relacionados ao 

surgimento de inúmeros focos de incêndio em diferentes locais no entorno da cidade e do 

Campus Universitário. Cabe lembrar, que estes incêndios de origem criminosa vêm 

destruindo precioso material genético vegetal e animal, com consequências e prejuízos 

incalculáveis para a flora e fauna, assim como afetando a saúde e bem-estar das pessoas 

em todos os bairros da cidade. 

 

A UFSB solidariza-se com os poderes públicos e reconhece seus esforços para lidar 

adequadamente com a situação, mesmo não contando com equipamento e pessoal 

especializado para lidar com situações como a que atualmente se defronta nesta cidade. 

Conquanto sejam legítimos os direitos de manifestação de opiniões individuais ou coletivas, 

vem esclarecer que as notas emitidas por meio de redes sociais e propostas de 

manifestações não são de caráter institucional, sendo de responsabilidade das pessoas e/ou 

das comunidades que as emitem, sem qualquer endosso da UFSB. Como uma Instituição 

Pública Federal situada na cidade de Porto Seguro, a Universidade está disposta a prestar 
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todo o seu apoio nas ações para conter os atos incendiários e colaborar na extinção dos 

focos e manutenção da vigilância cidadã sobre atos condenáveis desta natureza, que ferem 

os direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs de toda a comunidade. 

 

 

Porto Seguro, 09 de março de 2016. 
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