1º Hospital Público Veterinário conseguido por Tripoli está em funcionamento
Sex, 20 de Julho de 2012 13:07

Cães e gatos já estão sendo atendidos gratuitamente no 1º Hospital Público Veterinário do
Brasil, implantado em São Paulo graças à emenda no orçamento feita pelo Vereador Roberto
Tripoli (PV-SP), que também fez inúmeras gestões para que a Prefeitura concretizasse essa
antiga luta do movimento de proteção animal. O equipamento localiza-se na Rua Professor
Carlos Zagotis, 3, no Tatuapé (fones 2667-7795 / 2667-7804).

O hospital proporciona, sem ônus para os proprietários dos animais e também para
protetores que socorrem cães e gatos abandonados e maltratados, consultas, cirurgias,
medicações, curativos, exames laboratoriais – incluindo hemogramas, bioquímicos e
sorologias, eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom, radiografias. O equipamento conta
ainda com UTI – Unidade de Terapia Intensiva.
A Prefeitura implantou o hospital a partir de convênio com a Anclivepa-SP (Associação
Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais – São Paulo), responsável por equipar
e gerir o equipamento. A verba inicial conseguida no orçamento municipal de 2012 pelo
vereador Tripoli foi de R$ 10 milhões, mas nesse primeiro ano serão aplicados R$ 7,2 milhões
no hospital (somente atendimento e procedimentos, pois os equipamentos foram comprados
pela Anclivepa).

Conforme despacho da Secretaria da Saúde no Diário Oficial da Cidade de São Paulo ,
publicado em 28 de junho de 2012, o convenio foi autorizado nesse valor. A Anclivepa-SP
contará com um repasse mensal de até R$ 600 mil. Segundo a entidade de médicos
veterinários explica, os pagamentos por parte da Secretaria da Saúde serão feitos mediante
comprovação dos atendimentos, dentro desse limite.
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Milhares de animais serão salvos
Tripoli explica que essa luta foi árdua e a participação das ONGs foi fundamental. “A medicina
veterinária avançou muito, mas infelizmente cães e gatos de famílias de baixa renda ainda
morrem devido a doenças e ferimentos relativamente banais. Sem tratamento, esses males
agravam-se provocando muito sofrimento e levando a óbito”, observa o vereador ambientalista.

O parlamentar lembra ainda: “com o hospital público, vamos mudar essa triste realidade e
salvar milhares de cães e gatos. A maior cidade do país devia essa conquista aos animais”.
Tripoli frisa que “o hospital também é uma conquista para a saúde pública, pois esses animais
vivem em estreito contato com as famílias”.

Núcleo de Bem-Estar, outra vitória
O restante da verba conseguida pelo vereador no orçamento (R$ 2,8 milhões) será repassada
para a conclusão de outra importante obra: o Núcleo de Bem-Estar que vem sendo construído
em terreno do Centro de Controle de Zoonoses. Essa obra chegou a ficar paralisada, por
problemas com a empresa ganhadora da licitação. Resolvida essa pendência, nova licitação
será feita ainda este ano, e a obra finalmente poderá ser concluída, conforme já anunciou a
Secretaria da Saúde.

O núcleo é parte de um novo conceito relativo ao atendimento de cães e gatos abandonados
na cidade de São Paulo. O CCZ continuará cuidando de zoonoses, enquanto no núcleo os
animais poderão ser tratados, recuperados e colocados para doação. A construção prevê
inclusive espaço de jardins onde as pessoas interessadas em adotar poderão estreitar o
contato com o animal escolhido.
(Texto e fotos: Regina Macedo / jornalista ambiental)

Veja detalhes do hospital

2/2

