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NOTA DE REPÚDIO AO FECHAMENTO DO COLÉGIO ESTADUAL  
NILTON GONÇALVES 

 
A Diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

ADUSB, Seção Sindical do ANDES Sindicato Nacional, vem a público manifestar o seu 

repúdio à atitude arbitrária e desrespeitosa do Governo do Estado da Bahia, de fechamento 

do Colégio Estadual Nilton Gonçalves. O Colégio, que funciona no local há cerca de 18 anos, 

representa a única opção de ensino público para o conjunto das cerca de 14 mil pessoas do 

conjunto de comunidades carentes da região atendidas pela Colégio. É contraditório que o 

governo Rui Costa, que encontra recursos para aportar mais de R$ 700 mil em um show 

internacional, para garantir o lucro do conjunto de empresários responsáveis pelo show; 

que alardeia na mídia oficial que o estado da Bahia atingiu crescimento 10 vezes superior ao 

do país; que faz caixa de bilhões de reais à custa dos direitos trabalhistas e do arrocho 

salarial do funcionalismo público; argumente de forma arbitrária e inconsequente que não 

possui recursos para manter uma escola pública. É de se questionar qual é a prioridade do 

governador. É garantir o lucro exorbitante do empresariado que promove shows 

internacionais para a elite baiana? Ou seria garantir educação pública gratuita, de qualidade 

e socialmente referenciada, para uma parcela da população que vive em vulnerabilidade 

social, como reflexo de um sistema que se fundamenta na exploração dos trabalhadores e 

na desigualdade social? Sua atitude de fechar abruptamente uma escola pública, sem 

considerar as demandas da comunidade prejudicada, demonstra de forma inequívoca seu 

descompromisso com a educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente 

referenciada. Contra o fechamento do Colégio Estadual Nilton Gonçalves! Em defesa da 

educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada! Que o financiamento 

estatal para a educação seja exclusivo para o ensino público!  

Vitória da Conquista, 24 de novembro de 2017 
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