Campanha de vacinação antirrábica continua suspensa, mas vereador Tripoli cobra explicações das auto
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A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos continua suspensa em todo o Estado
de São Paulo, depois que centenas de cães e gatos sofreram graves reações adversas depois
de serem vacinados e alguns foram a óbito. Independente da suspensão da campanha, o
vereador e ambientalistas Roberto Tripoli (PV-SP) quer que as autoridades responsáveis pelo
controle animal e pelas campanhas na cidade venham a público explicar exatamente o que
aconteceu, quantos animais passaram mal, quantos morreram, e, sobretudo o que será feito
para imunizar os animais daqui para a frente, sem riscos.
O silêncio das autoridades, na opinião do vereador Tripoli, é o pior. “As pessoas vão acabar
desacreditando de uma campanha tão fundamental. A raiva é uma doença fatal para animais e
para as pessoas, não podemos ficar sem campanha, mas não podemos admitir que os animais
morram, ou sofram ao serem imunizados. Claro que todos sabemos que vacinas podem
provocar problemas, até em crianças, mas o que aconteceu foi anormal. Todo mundo pedindo
socorro para seus animais, correndo atrás de pet shops, de veterinários, ligando para meu
Gabinete. Imaginem quantos animais sofreram e quantos não foram atendidos devidamente,
pois muita gente não tem sequer carro ou recursos para buscar socorro para o animal”,
observa o parlamentar.
Tudo precisa ser devidamente esclarecido, entende Tripoli, que está cobrando esclarecimentos
e providências da Secretaria Municipal da Saúde, Covisa e Centro de Controle de Zoonoses.
Tripoli quer saber se os exames realizados em cadáveres de animais vitimados durante a
campanha estão concluídos e o que foi descoberto. Quer saber, ainda, se o Estado de São
Paulo, que tomou a atitude acertada de interromper a vacinação providenciará novos lotes de
vacinas ou exatamente como os animais ainda não vacinados serão imunizados. Ofícios de
igual teor foram enviados pelo parlamentar para todos os órgãos municipais responsáveis pela
campanha.
Veja o Ofício do vereador Tripoli para a Covisa
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