Momento histórico para a proteção animal: Programa de Bem-Estar de Cães e Gatos

No lançamento do Programa, Kassab anuncia medidas reivindicadas pelo Vereador Tripoli há
anos. Assim, o Centro de Bem-Estar Animal será construído graças a verba orçamentária
aprovada pelo parlamentar. Também serão contratados 80 novos veterinários e 67 biólogos;
ampliado o Programa de Controle Reprodutivo; e iniciada a microchipagem de animais. Além
disso, uma ampla campanha publicitária começa a combater o abandono de cães e gatos na
cidade.

“Um momento histórico para a proteção animal, momento de cidadania para os animais, pois o
último administrador de São Paulo que falou em cães e gatos, com profunda preocupação, foi
Jânio Quadros, mas indiretamente, através de sua esposa dona Eloá”, afirmou o vereador
Roberto Trípoli (PV), ao participar do evento de lançamento do Programa de Proteção e
Bem-Estar de Cães e Gatos (PROBEM), anunciado pelo prefeito Gilberto Kassab em cerimônia
realizada na Prefeitura, neste dia 2 de julho de 2009, com a presença dos secretários da
Saúde, Januário Montone e do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge Martins, além do
deputado federal Ricardo Trípoli e de representantes da proteção animal, como Sonia Fonseca,
presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Tripoli lembrou a luta de décadas
da proteção animal em defesa dos cães e gatos na cidade, os avanços duramente
conseguidos, os retrocessos e a importância de um prefeito estar ali, cercado por
representantes da proteção animal, anunciando um Programa de Bem-Estar para Cães e
Gatos. O vereador ambientalista é autor das principais leis de defesa dos animais na cidade de
São Paulo e cumpre seu sexto mandato, falando com propriedade da importância do prefeito
da maior cidade do País falar em situações como o combate ao abandono, melhorias no CCZ,
incentivo ‘a propriedade responsável.
O Secretário Montone anunciou várias medidas e também apresentou o site do PROBEM e a
campanha publicitária que visa conscientizar a população sobre o crime do abandono de cães
e gatos. Segundo Montone, “temos muitas medidas a tomar, mas o ciclo do abandono tem que
ser interrompido; e isso só acontecerá quando a população conscientizar-se que animal de
estimação não é coisa para se jogar fora; quando cada pessoa que tem um animal em sua
família conscientizar-se que animal não é coisa, não é brinquedo”.
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Além da campanha e do site, Montone anunciou o chamamento de 80 médicos veterinários e
67 biólogos, todos aprovados em concurso; a reforma dos laboratórios do Centro de Controle
de Zoonoses, onde serão investidos R$ 700 mil; a construção de um Núcleo de Proteção e
Bem-Estar Animal, no valor de R$ 1.300.000,00; a descentralização dos serviços de
atendimento, com quatro núcleos regionais; ampliação do Programa de Controle Reprodutivo
de Cães e Gatos - de 41 mil castrações ano, ao custo de R$ 2,6 milhões, para 100 mil
castrações/ano, que custarão R$ 6,4 milhões. Além disso, a Prefeitura está implementando um
Sistema Informatizado de Registro de Animais, e já adquiriu 50 mil microchips.
Januário Montone frisou que boa parte das obras foi possível graças à emenda que o vereador
Tripoli fez no orçamento de 2009, destinando R$ 1 milhão de Reais especificamente para o
controle animal (cães e gatos). Quanto ao site, Montone frisou que os focos são a adoção de
cães e gatos recuperados; o processo de educação; e critérios de adoção consciente e de
posse responsável.
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Fotos de Regina Macedo
INCLUSÃO SOCIAL
O deputado federal Ricardo Tripoli também se disse emocionado com o lançamento da
campanha e o anúncio da medida e frisou quanto é fundamental a parceria
Executivo-Legislativo para defender a fauna, seja ela doméstica, domesticada, silvestre nativa
ou exótica. O deputado federal falou da importância de parlamentares aprovarem emendas
“carimbadas”, com endereço certo, visando programas de defesa e proteção dos animais.
Segundo Ricardo Trípoli, o PROBEM é um verdadeiro programa de inclusão social, pois “não
podemos mais desconsiderar a participação dos cães e gatos em nossa sociedade e os
benefícios que trazem às famílias humanas”. Frisou ainda que é um programa para ser
exportado para todo o País, uma grande vitória dentro das lutas suas e de seu irmão Roberto,
que defendem a causa há mais de 20 anos nos Parlamentos.
O prefeito Kassab admitiu que há anos de atraso no anúncio do programa, mas que é sempre
tempo de consertar, de fazer, de mudar rumos. Falou ainda da importância da participação do
movimento de defesa dos animais, das lutas, das reivindicações. Falou em parceria, uma
parceria que ele espera que prossiga. O prefeito da maior cidade do País reconhece que o
PROBEM é inédito, que pode servir de modelo e garantiu que tudo será feito em prol do
fortalecimento e da ampliação das medidas.
O site lançado pela Prefeitura está no endereço:
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/sms/probem/
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Veja o filme da campanha contra o abandono:
Ou pelo link: http://www.ccsp.com.br/ultimas/pop_videos.php?video=coisas_probem.mov
(Texto: Regina Macedo / jornalista ambiental)

3/3

