Mais uma conquista de Tripoli: Haddad anuncia o segundo Hospital Veterinário Gratuito para Cães e Gato
Qua, 05 de Junho de 2013 17:06

O vereador Roberto Tripoli, PV, deu mais um grande passo na defesa dos animais na maior
cidade do País neste Dia Mundial do Meio Ambiente, com a confirmação da implantação da
segunda unidade do hospital público veterinário para cães e gatos, dessa vez na Zona Norte. O
anúncio foi feito pelo Prefeito Fernando Haddad, PT, em solenidade realizada na Prefeitura.

Haddad ainda assinou termo determinando que a Secretaria da Saúde viabilize a
transferência do serviço para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Com isso, SMVS
deverá absorver a Coordenadoria Especial de Proteção aos Animais Domésticos, que cuida do
PROBEM (Programa Municipal de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos) e do hospital na
Secretaria da Saúde.
Tripoli se disse emocionado e frisou que tem muito orgulho de ver na Prefeitura de São Paulo
um jovem prefeito sensível às questões que envolvem os animais. E lembrou que “o novo
hospital é mais um passo na mudança de cultura relativa aos animais, um passo fundamental
porque o que acontece em São Paulo vai para o Brasil”.
O vereador lembrou que Haddad convive com animais domésticos e é sensível, sabe quanto
uma pessoa sofre quando seu animal está sofrendo e não tem como socorrer. Já o prefeito
afirmou que Roberto Tripoli “é o vereador mais vigoroso a defender a bandeira do Meio
Ambiente, sobretudo da proteção aos animais”.
Gesto inteligente da cidade
Fernando Haddad garantiu que o novo hospital funcionará ainda este ano, no segundo
semestre. E lembrou que o primeiro hospital, implantado na Zona Leste, atende uma demanda
bem acima de sua capacidade. Haddad considera inclusive um “gesto inteligente da cidade”
ampliar o atendimento, pois o movimento do primeiro hospital vem demonstrando quanto a
população tem apreço pela questão dos animais.
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O prefeito considera o atendimento veterinário para animais da população carente um serviço
público importante, “pois envolve sentimentos de crianças, de jovens, de idosos, que tem uma
relação com os animais que precisa ser compreendida pela Municipalidade”.

Ao frisar a importância de se considerar os sentimentos das pessoas em relação aos animais,
Haddad citou Tripoli novamente, afirmando para o vereador: “penso que seu sucesso eleitoral
tem muito a ver com o diálogo que você estabeleceu com esse sentimento que é comum a
muitos paulistanos”. E logo em seguida cumprimentou o vereador: “parabéns, Tripoli, pela
grande bandeira que você empunha”.
Outro destaque importante foi dado pelo prefeito à questão dos animais domésticos, pois
Haddad considera o atendimento veterinário gratuito para cães e gatos um gesto também
educacional. E foi além: “é uma agenda moderna, progressista e que repercute no bem-estar
da comunidade”. E para satisfação do vereador e do todo movimento de proteção animal,
garantiu que essa agenda “tem tudo para avançar ainda mais no nosso município”.
O primeiro hospital
Como se recorda, o primeiro hospital veterinário gratuito para cães e gatos foi conseguido por
Tripoli, em 2012, na gestão do então prefeito Gilberto Kassab. O equipamento vem salvando
milhares de cães e gatos que dificilmente teriam chance de serem atendidos em clínicas
veterinárias particulares. E a notícia dessa conquista espalhou-se pelo Brasil e até por outros
países, com autoridades constantemente buscando informações e e pretendendo implantar
serviço semelhante.
(Fotos e texto: Regina Macedo / jornalista ambiental) Assista ao vídeo da solenidade:
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