
 

 

O combate ao COVID-19 

Pantomima grotesca da Prefeita de Lauro de Freitas 

Aos moradores do loteamento Vilas do Atlântico e demais munícipes de Lauro de Freitas: 

Em que pese a posição notória da AMOVA em defesa das medidas de isolamento social, higiene 

pessoal e uso de máscaras, iniciativas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

no combate à disseminação do COVID-19, não podemos nos calar diante dos ABUSOS que estão 

sendo cometidos cotidianamente no município, sob o desastroso comando da Sra. Moema 

Gramacho. Claro está que a utilização de bloqueios parciais ou até totais, o denominado 

lockdown, medida extrema de combate à disseminação do vírus, torna-se necessário 

notadamente quando as outras medidas não surtem o efeito esperado.  No entanto, a simples 

declaração de “toques de recolher”, de lockdown, de bloqueios de vias de acesso não impedirá 

a disseminação do vírus, nem tampouco obterá a obediência cega da população. Por que? 

Porque como uma atriz de parcos recursos dramáticos, a prefeita tenta imitar as iniciativas 

implantadas com relativo sucesso em Salvador, sem no entanto atentar para a complexidade 

das medidas complementares fundamentais para a implantação das severas restrições 

impostas à população. Quais são elas? Fornecimento de cestas básicas para a população carente, 

contribuição mínima a todas as famílias de alunos da rede pública municipal, higienização dos 

bairros ou localidades mais afetadas e em processo de isolamento total, realização de testes 

rápidos e sistemáticos para identificação da dinâmica da disseminação, e, pasmem 

FISCALIZAÇÃO! É revoltante circularmos pelo nosso loteamento, em plena quarentena, e 

sermos violentados com a proliferação de ambulantes de todo tipo de mercadoria, em plena 

via pública. Desde camarão a móveis, de pães a azeite de dendê, de churrasquinhos a queijos, 

de vassouras a redes, em plena via pública!!!! Então, os comerciantes que pagam os extorsivos 

impostos municipais têm suas portas fechadas e os ambulantes permanecem? 

FISCALIZAÇÃO!! E mais, vamos falar de nossas praias: bloqueadas com tapumes, com pedaços 

de concreto, nossas praias estão abandonadas, à deriva, aliás como todo o município de Lauro 

de Freitas. Nossas praias que foram palco da orgia festeira de grupos privados no verão, dos 

donos das barracas de praia e que atormentaram o verão dos moradores de Vilas com o 

sistemático desrespeito às normas do loteamento e a LEI do silêncio, estão hoje ABANDONADAS, 

LARGADAS sendo alvo de depredação sistemática, várias vezes denunciados por moradores e 

por essa Associação aos órgãos responsáveis legais pela manutenção e preservação da ordem. 

FISCALIZAÇÃO??? Recentemente nossas praias foram tomadas por baronesas, que todos 

sabem são indicadores de forte poluição. Depois de muita luta das Associações de Ipitanga-AMI 

e da AMOVA conseguimos fazer a máquina paquidérmica da Prefeitura se mover e iniciar a 

limpeza do Rio Sapato. No entanto, sabemos que isso não resolverá o problema porque é a 

FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO, é o LANÇAMENTO DE DEJETOS SANITÁRIOS SEM 

TRATAMENTO diretamente nos rios Sapato, Ipitanga e Joanes que continuarão a trazer a 

proliferação periódica das baronesas. FISCALIZAÇÃO??? 

Mas, vamos ao que ainda provoca revolta maior, Vilas do Atlântico apresentava 02 casos de 

contaminação pelo Corona vírus em abril/20. APÓS A IMPLANTAÇÂO DE UM HOSPITAL 

IMPROVISADO NO HOTEL MALIBU DENTRO DO LOTEAMENTO os casos saltaram para 10!!! Isso 

pelos números oficiais. Por que a Prefeita não honrou sua palavra, não fez valer seus discursos 

contra esse ATENTADO à população de Vilas e Lauro de Freitas? O fato é que a Prefeita abaixou 

a cabeça e aceitou o mando do sr Governador de Estado. Por que será??????? DISCURSO NÃO 



 

 

BASTA Sra Prefeita!!!! E mais, onde estão sendo aplicados os R$17 milhões de reais repassados 

pelo Governo Federal para o combate ao Corona vírus? NÓS QUEREMOS SABER Sra Prefeita. 

A AMOVA E OS MORADORES DE VILAS ESTÃO ATENTOS E CIENTES DE QUE OS 

NOSSOS PROBLEMAS PERMANECEM INTOCADOS. NÃO NOS DEIXAREMOS 

ABATER. CONTINUAREMOS A DENUNCIAR E A LUTAR PELOS INTERESSES, PELOS 

DIREITOS E PELA LEGALIDADE DAS AÇÕES EM NOSSO LOTEAMENTO E NOSSO 

MUNICÍPIO!! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


