
 
 

CÃO GUIA  

 Instituto para formação de cães-guias terá 

sede na região de Sorocaba 

 

Imagem da Foto: Do lado esquerdo abaixado o especialista em treinamento de cães-guias George Harrison e do seu lado e um cão 
amarelo da raça Golden Retriever. 

Salto de Pirapora (SP) vai ganhar o primeiro instituto especializado em treinamento de cães-guias do 

interior do estado de São Paulo. O espaço tem como objetivo colaborar com o aumento do número de 

cães preparados para serem “os olhos” de pessoas com deficiência visual. A previsão de inauguração 

é abril de 2017, quando devem ser recebidos os primeiros filhotes da raça Golden Retriever. 

O espaço contará com estrutura completa para o treinamento dos animais e também para orientação 

às chamadas famílias acolhedoras, responsáveis por apresentar os cães às mais diversas situações 

do dia a dia, como lazer, viagens, transporte público e a convivência com crianças. A expectativa é 

que o instituto seja capaz de treinar 60 cães-guias por ano. 

“Uma das grandes missões do novo centro é a inclusão social das pessoas com deficiência visual, 

engajando famílias da região de Sorocaba para se tornarem voluntárias, durante um ano, e fazerem a 

socialização dos cães entre os três meses e, aproximadamente, um ano e meio de idade” 

 

http://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/cidade/salto-de-pirapora.html


 

 

Destaca o especialista em treinamento de cães-guias, George Harrison. 

Durante o período que o pet permanece com a família, o instituto cobrirá todos os gastos com 

consultas rotineiras ao veterinário e rações. Ao final do período de adaptação, os cães serão 

devolvidos para o centro de treinamento, onde aprendem os comandos básicos para assumir a função 

junto ao seu dono definitivo. A partir disso, eles passam a usar a guia e o colete com alça rígida, que 

servem para a comunicação com o humano e indicam que estão trabalhando. 

As famílias interessadas em acolher os cães temporariamente devem entrar em contato 

através do telefone (15) 3491-9025. 

 

 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

Nossa aluna Ana Luíza Amorim, participou do programa Mais Você na rede 
Globo, passou sua história e o quanto ela é uma criança feliz e mostrou seu 
cotidiano na escola, andou de bicicleta enfim deu exemplo de superação. 

Parabénssss Ana.  
 

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

Vamos compartilhar essa informação 
 

Em virtude de algumas pessoas estarem utilizando o nome da ASAC, para retirar doações nas residências 

dos colaboradores, comunicamos por meio deste que, a instituição ASAC (Associação Sorocabana de 

Atividades para Deficientes Visuais) não retira doações nas residências, não autoriza terceiros a retirar 

doações em nome da ASAC.  

Nossas formas de recebimento de doações, são as seguintes:  

- Boleto encaminhado pelos correios  

- Boleto encaminhado via e-mail  

- Doações direto na ASAC.  

Dúvidas estamos á disposição.  

Contato: 3232-2786 / 3233-1100.  



 

 

 

 

 
CANTINHO CULTURAL 

 
“NUNCA SABEMOS O QUÃO FORTE SOMOS 

ATÉ QUE SER FORTE SEJA A ÚNICA 
ESCOLHA”. 

 AUTOR DESCONHECIDO.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Expediente 
Ano 09 Edição 98 

Janeiro de 2017 

Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  

Fone (15) 3232.2786 
Acesse: www.asac.org.br 

http://www.asac.org.br/

