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TOQUE DE RECOLHER 

Foi com desagradável surpresa que acompanhamos a fala nessa semana do sr. 

Rui Costa, Governador do Estado da Bahia, ao assumir de forma explícita seu 

papel do novo Coronel do Estado. Só dessa forma, reportando-nos às 

características deletérias de uma figura do século passado, é possível procurar 

entender a fala autoritária do Governador, quando comunica a imposição do 

toque de recolher ao município de Lauro de Freitas. Até onde sabemos, esse 

município integra o elenco de entes federativos com as prerrogativas 

constitucionais daí decorrentes. Uma delas é a AUTONOMIA!  Necessário 

destacar que a AMOVA defende todas as medidas preconizadas pela OMS no 

combate ao Covid-19, dentre elas o isolamento social, o uso de máscaras, a 

assepsia rigorosa das mãos, dentre outras. No entanto, em que pese o “tom” 

bem intencionado com o qual se buscou revestir o decreto, não é possível aceitá-

lo de modo passivo. Não nos esqueçamos da recente batalha jurídica que a Dra. 

Janaína Ribeiro encampou contra o USO INDEVIDO de um hotel como unidade 

hospitalar improvisada para tratamento de infectados pelo COVID-19, no 

coração do Loteamento residencial de Vilas do Atlântico. Essa ação, ganha em 

primeira instância, foi derrubada por um desembargador partidário do governo 

do estado. Estamos em fase de recurso. As consequências desse absurdo logo se 

fizeram presentes: interdição da agência do Bradesco Prime, vizinha ao hotel-

hospital, por causa da presença do vírus; ainda ontem circulou a notícia da 

existência do vírus em mercado da redondeza, e, agora, a informação de 

descontrole na disseminação do vírus comunicada pelos próprios agentes 

públicos. Certamente que as responsabilidades deverão ser cobradas pela 

sociedade, vítima maior do descontrole por parte daqueles que deveriam zelar 

pela saúde e integridade de todos. Tais fatos só reforçam a correção do 

posicionamento dos moradores do loteamento e, por consequência, da AMOVA 

contra essa decisão arbitrária e que se prolonga até o presente. É revoltante 

saber que as comunidades de Vilas e Lauro de Freitas foram expostas a mais 

um foco de disseminação do vírus dentro do seu loteamento, à revelia dos seus 

moradores. Mais revoltante ainda é sermos obrigados a aceitar um TOQUE DE 

RECOLHER sem que esse foco de disseminação implantado pelo Governo do 

Estado tenha sido retirado do nosso loteamento. Causa-nos perplexidade ainda 

maior, no absurdo desse toque de recolher de modo generalizado, ver a total 

anuência da prefeita que foi incapaz de exercer a sua autonomia enquanto 

gestora municipal e impedir a transformação indevida de um hotel em hospital. 

http://www.amova.com.br/
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Pronunciamentos retóricos não são suficientes. Nesse momento, a sra. Prefeita 

da Lauro de Freitas, aceita o mando do Governador do Estado, e impõe um toque 

de recolher de forma imprudente e desrespeitosa para com os seus munícipes. 

Certamente que há maior disseminação do vírus em bairros mais populosos e 

carentes. Há que se ter clareza da necessidade de intervenção LOCALIZADA e 

não uma ação genérica conduzida de forma autoritária. TRISTE BAHIA!  

A AMOVA continuará a lutar, a denunciar e a defender os interesses dos 

moradores do Loteamento de Vilas do Atlântico. Contamos com a participação 

de todos para que possamos enfrentar mais um desafio. 

Filie-se à AMOVA através do site www.amova.com.br! 
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