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SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021

Saúde
ATENDIMENTO NO HOSPITAL, A PREFEITURA OFERECE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E DE DIAGNÓSTICO PARA CÃES E GATOS

São José cria o 1º hospital
veterinário público e amplia o
cuidado com os pets da cidade
Em parceria com a Univap, cidade passa a contar com hospital veterinário para atender
pets cujos tutores estejam em situação de vulnerabilidade social ou sejam protetores
A Prefeitura de São José ampliou ainda mais o cuidado
com os pets da cidade.
Em 17 de agosto, São José
passou a contar com o hospital
público veterinário, viabilizado
por meio de um convênio com
a Univap (Universidade do
Vale do Paraíba) para atender
pets cujos os tutores encontrem-se em situação de vulnerabilidade social ou atuem
como protetores de animais.
A entrega do hospital é mais
um compromisso da atual gestão que vira realidade para a
população.
O hospital público veterinário vai funcionar das 8h às 17h,
Av. Shishima Hifumi, 2911,
Urbanova, Bloco 9, onde já
funciona o hospital escola da
Universidade.
Nele serão oferecidos procedimentos clínicos, cirúrgicos e
de diagnóstico para cães e gatos, gratuitamente, realizados
mediante agendamento via 156.
Para marcar é necessário
ligar na central sempre as segundas-feiras, a partir das 8h.
A unidade hospitalar oferece
atendimento aos animais de tu-
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Atendimento. No local, serão oferecidos procedimentos clínicos, cirúrgicos e de diagnóstico para pets

tores em situação de pobreza e
extrema pobreza, com renda per
capta de até um quarto do salário mínimo (R$ 275). A base utilizada para comprovação deste
critério será o Cadastro Único.
Além dos animais da população em situação de vulnerabilidade, os protetores de animais

de organizações sociais e/ou
não-governamentais também
serão contemplados pelo hospital com a destinação de no
mínimo 10% das vagas para o
atendimento dos animais sob
responsabilidade de protetores
cadastrados no Centro de Controle de Zoonose.

A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública. O hospital
dispõe de uma infraestrutura
com 6 consultórios para atendimento clínico, além de dois centro cirúrgicos bem equipados
para realização de diferentes
tipos de cirurgias.

Marcação. Atendimentos são realizado
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Nos bairros. Castramóvel tem capacidade para atender até 7 animais ao mesmo tempo na cidade

Castramóvel. As castrações realizadas pelo Castramóvel integram o Meu P

