“Quando eu mais precisei foi o CAIS que me deu apoio. E hoje eu
falo com muito orgulho que o CAIS é nossa segunda casa!”
-Danielle T.

Diretoria 2020
Presidente Benemérita: Elza Kriemilda Abranches Batista (in memoriam)

Missão
Contribuir para a inclusão e o convívio com
a diversidade, a partir do atendimento especializado, promovendo um novo olhar sobre a
deficiência.

Conselho Superior: Aluísio Bartolomeu
Pêgo, Winder Almeida de Souza

Visão

Conselho Diretivo:

Consolidar-se como referência nacional em
políticas de inclusão e no atendimento especializado à pessoa com deficiência.

Diretora Presidente: Eliana Tameirão Pires,
Diretor Vice-Presidente: Geraldo Abranches Mota Batista,

CENTRO DE ATENDIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL
O CAIS-Centro de Atendimento e Inclusão Social é uma instituição sem fins econômicos que atua há 50
anos, com sede no município de Contagem. Tem como missão: contribuir para a inclusão e o convívio com
a diversidade a partir do atendimento especializado, promovendo um novo olhar sobre a deficiência. Atende
mensalmente a 500 pessoas com deficiência, nas áreas de saúde, educação e social. Contempla todas as faixas
etárias; de bebes a adultos, e acompanha as famílias das pessoas atendidas.
A instituição teve início como uma APAE e atua no município de Contagem desde 1971. Em 2012, modificou
sua denominação para CAIS e, desde então, busca diversificar seu atendimento e atuar de forma mais intensiva na prevenção e intervenção precoce, bem como, na busca pela inclusão e pela preservação dos direitos das
pessoas com deficiência.
O CAIS teve seu trabalho em prol da inclusão escolar reconhecido pelo Ministério da Educação em 2005,
quando o Órgão publicou sua experiência como parâmetro para o atendimento educacional especializado de
todo o País. Desde 1997, o CAIS realiza um trabalho intenso a favor da inclusão profissional de pessoas com
deficiência, atuando na formação dessas pessoas e no acompanhamento de sua inclusão nas empresas. Essa
ação tem resultado em uma maior em-pregabilidade de jovens e adultos.
Na área clínica, o CAIS se destaca na prevenção e na intervenção precoce. Desde 2009, realiza o Programa Acompanhamento de Bebês (AB), cujo objetivo é atender bebês que tem alta da UTI Neonatal a fim de
prevenir algumas patologias e intervir precocemente para alcançar melhores resultados no desenvolvimento
de cada criança. Esse programa foi a base da construção do programa PIPA, em Minas Gerais, que institui o
follow- up para bebês de todo o Estado.
O atendimento clínico do CAIS tem como diferencial o trabalho transdisciplinar, que busca respeitar a singularidade, como preconiza a psicanálise, incentivando a criatividade e a autonomia de cada indivíduo atendido. Atua também de forma a dar suporte às famílias, entendendo que esta é a base de todo o trabalho.

Diretor Administrativo Financeiro: Luiz
Eduardo Ferreira Henriques,
Diretor de Captação de Recursos: Adriana
Magalhães,
Diretora de Relações Institucionais: Lara
Salvador Geo
Conselho Fiscal: Titulares: Adão Barbosa,
Gisele Camilo da Mata, Geraldo Magela do
Carmo Teixeira. Suplente: Míria Aparecida Fernandes Tomé
Conselho Consultivo: Dov Rosenmann,
José Semionato Filho, Patrícia Diniz de
Deus, , Jeferson Rios Domingues, Ineria A.
Scarpelli

Superintendente: Cristina Abranches
Mota Batista.

Valores
Ética - modo de agir, norteado por princípios
e valores.
Transparência – informar sobre as ações
realizadas na instituição, agindo com integridade e demonstrando seus resultados.
Criatividade e Inovação – Capacidade de criar
e inovar a cada dia, permitindo mudanças.
Cooperação – trabalho em equipe transdisciplinar) possibilitando a deshierarquização do
saber.
Autonomia e Responsabilidade - Busca de
autogoverno em todas as relações que são
estabelecidas no cumprimento da missão
institucional.
Respeito – perceber o outro respeitando as
diferenças e promovendo a inclusão, ver
nessas diferenças a oportunidade de integração e evolução.
Comprometimento – envolvimento no trabalho buscando os objetivos definidos, compartilhando os resultados e fortalecendo as
relações, construindo algo que fará a diferença.

GESTÃO DE PESSOAS
O CAIS desenvolveu em 2020 seu trabalho com profissionais em regime de contrato celetista
(72), prestadores de serviços (12), voluntários (17) e estagiários (2) que atuaram com equidade,
integridade, coerência e cooperação. O gráfico abaixo ilustra a distribuição dos trabalhadores conforme as formas de contratos.
Em 2020, devido à pandemia do COVID-19 o CAIS
precisou se reinventar e para garantir a essência
de seus atendimentos e manter a integração e
afinidade da equipe envolvida, realizou a formação através de três seminários internos, um presencial e dois virtuais, seis lives pelo youtube e
reuniões semanais de forma virtual, nas quais é
utilizada a metodologia de estudo de caso. Essas
ações possibilitaram à equipe programar ações
em conjunto e revisar os planos individualizados
das pessoas atendidas.
A equipe Gerencial foi responsável pela elaboração, revisão e execução do planejamento
estratégico; com validação da diretoria e da Assembleia de Pais. Essa equipe é composta por:
Cristina Abranches Mota Batista (Superintendência), Ana Paula Soares Oliveira (Gerência Administrativa), Eliana Aparecida Giarola (Gerência de
Atendimento), Ana Regina de Carvalho (Gerência
de Desenvolvimento de Organizações), Graziele
Andrade Resende Beda (Gerência de Mobilização
de Recursos).

PLANO DE AÇÃO
As ações do planejamento foram desenvolvidas, em 2020, a partir do Imperativo Estratégico, definido no plano plurianual de 2020: Fortalecer e disseminar (para
outras localildades) o modelo/formato de atendimento CAIS. Com este imperativo
foram estabelecidos 3 objetivos estratégicos.
I- Desenvolver ações inovadoras sustentadas em princípios inclusivos, produzindo
e disseminando conhecimento.
II- Dar visibilidade e divulgar o diferencial do CAIS
III- Alcançar sustentabilidade

I – DESENVOLVER AÇÕES INOVADORAS SUSTENTADAS EM PRINCÍPIOS INCLUSIVOS, PRODUZINDO
E DISSEMINANDO CONHECIMENTO

Para alcançar as metas deste objetivo, mantivemos em 2020, o atendimento transdisciplinar
com equipe constituída em 3 áreas:
Clínica: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (neurologista, psiquiatra), psicólogo e terapeuta
ocupacional;
Social: assistente social, enfermeira, técnico de enfermagem;
Educacional e Cultural: artista plástico, educador, músico e pedagogo;
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Em 2020, devido à pandemia o CAIS realizou de forma virtual os atendimentos em todas as
áreas e para todas as idades. Além do atendimento virtual o presencial aconteceu em períodos
permitidos pela Secretaria de Saúde e em acordo às normas para diminuição da disseminação da
COVID-19.
O resultado disso foi surpreendentemente positivo e as famílias tiveram muita adesão. Os atendidos responderam positivamente e o CAIS conseguiu atingir bons resultados em todas suas ações.
Neste ano, foram atendidas 1.003 pessoas com deficiência, autismo e/ou atraso no desenvolvimento, mantendo uma média mensal de 420 pessoas assistidas nas diversas áreas. No Censo
Escolar foram 163 matrículas no AEE – Atendimento Educacional Especializado.
O quadro abaixo demonstra o número de vagas, o número de pessoas atendidas anualmente e a
média mensal nos diferentes programas e Núcleos.  

PROGRAMA
AB
acompanhamento de bebês
O programa AB tem o propósito de acompanhar bebês prematuros, de alto e médio risco,
com alguma síndrome, sequelas neurológicas, ou patologias diagnosticadas que possam
acarretar alguma deficiência, ou ainda bebês
com algum risco psicossocial. É realizado com
o encaminhamento e parceria da Maternidade
Municipal de Contagem, Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Minas
Gerais.  
Em 2020, foram acompanhados 251 bebês e
familiares, com ingresso de 76 novatos. Do total
de atendidos, 14 obtiveram alta (5%), 75 foram
encaminhados para a intervenção precoce
(29,9%). No ano foram realizados 12.840 atendimentos clínicos e sociais no programa. Desde
2009 (início do programa AB) 1.306 bebês foram
atendidos neste programa.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO E CLÍNICO NAPC

NÚCLEO DE INTERVENÇÃO PRECOCE I - NIP I
Neste programa realiza a intervenção precoce para crianças de 0 a 4 anos. Esta intervenção traz importantes benefícios, minimizando
as sequelas da deficiência ou de alguma patologia e oportunizando o ingresso em tempo na
escola comum. As oficinas culturais: música,
arte e literatura são realizadas para as crianças organizadas em grupos da mesma faixa
etária e o AEE Atendimento Educacional Especializado, inicia a partir de 2 anos, com incentivo a inclusão escolar.

Os bebês do Programa AB que apresentam
demanda são encaminhados para este núcleo
imediatamente, além de crianças que são encaminhadas pelos serviços de saúde do município. Foram, em média, 82 crianças atendidas
mensalmente, 176 no ano e 16.937 atendimentos clínicos e sociais no ano.

Abaixo, quadro dos resultados quantitativos da inclusão escolar dos últimos 5 anos.

NÚCLEO DE INTERVENÇÃO PRECOCE II - NIP I
Neste Núcleo são realizados os atendimentos
especializados (saúde, educação, cultura e social) para crianças entre 4 e 6 anos, com patologias orgânicas e/ou psíquicas. A equipe atua
na prevenção e promoção da saúde, bom como
no apoio a inclusão escolar.
Em 2020, foram 108 crianças atendidas mensalmente/média, 167 durante o ano com 23.708
atendimentos clínicos e sociais no decorrer do
ano.

As ações deste Núcleo são realizadas para crianças na faixa etária de 7 a 14 anos no turno inverso ao da escola comum. Foram 40 crianças e adolescentes atendidos/média mensal, 94 durante o
ano, com 6.995 atendimentos anuais na área clínica e social. As crianças e adolescentes participam do AEE e das oficinas culturais (artes e música), onde foram realizados 35.152 atendimentos
no ano.

As crianças da Intervenção Precoce (I e II)
também participaram das oficinas de contação
histórias que totalizou 1.031 atendimentos no
ano.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL - NEPRO
Este Núcleo é responsável pela qualificação dos jovens e adolescentes maiores de 14 anos, atua
com as famílias para valorizar a autonomia e confiança na inclusão laboral.
Em 2020, o NEPRO realizou o atendimento de 34 jovens por média/mês, 86 durante o ano através
de ações de qualificação, suporte à gestão dos jovens para a elaboração de seu projeto laboral
totalizando 3.076 atendimentos no ano.

NÚCLEO DE INCLUSÃO
NO TRABALHO - NIT
Em 2020, foi criado este Núcleo com o objetivo de responder com maior precisão e agilidade às
demandas das empresas. O núcleo passou a oferecer novos serviços de acompanhamento para
a implementação de sistemas inclusivos e a análise de ferramentas e ambientes que propiciem
maior acessibilidade para trabalhadores com deficiência. Desenvolveu indicadores confiáveis para
a avaliação da mediação no Emprego Apoiado, qualificando melhor sua equipe para responder à
diversidade das demandas apresentadas pelas empresas.

Na mediação, pela metodologia do Emprego Apoiado, os profissionais do CAIS agem
como facilitadores das ações inclusivas na
empresa, propondo medidas para minimizar entraves e transpor barreiras que possam dificultar o acesso, dos trabalhadores
apoiados pelo CAIS, às funções/atividades
bem como à estrutura da empresa.
Foram 80 pessoas incluídas em 05 empresas (Patrus, VLI, Direcional, AeC e Drogaria Araújo).
A equipe realizou 960 encontros de “Grupo de Gestão”. Nesses grupos os trabalhadores com deficiência são acompanhados
quanto à sua empregabilidade e têm oportunidade de trocarem experiências.

Nesse núcleo foram realizados 4.879 atendimentos clínicos, sociais e de mediação das relações trabalhistas no ano. O quadro abaixo demonstra a evolução da inclusão no trabalho
nos últimos anos.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO À
FAMÍLIAS - NAF
O NAF realiza atividades de acolhimento
e acompanhamento da
clientela e familiares
do CAIS. O acolhimento
é feito por uma equipe
composta por: assistente
social, pedagoga e enfermeira. Ao todo, em 2020,
foram realizados 9.335
atendimentos por essa
equipe.
Neste ano, também foram realizadas ações de
consultoria jurídica para

familiares e de incentivo
e valorização da inclusão
na sociedade.
Devido a pandemia do
COVID-19 e as ações de
distanciamento
social
adotadas pelo município
o NAF teve uma atuação
marcante na organização do atendimento virtual da instituição. Foram criados 7 grupos de
WhatsApp, divididos por
programas, onde acontece a interlocução entre

assistente social, equipe
e familiares com assuntos pertinentes ao cenário de isolamento social,
monitoramento para garantir e manter os atendimentos ao público com
quadro de prematuridade e impasse com o laço
social e informações necessárias;

- Criação e acompanhamento das salas virtuais de atendimento individual e compartilhado;
- Participação semanal de discussões de casos, onde são reavaliados, a metodologia
adotada para o atendimento virtual e alterações necessárias com participação de convidados externos;
- Encontros virtuais com a Rede assistencial para discussões de casos em vulnerabilidade;
- Participação dos conselhos municipais da criança e adolescentes (CMDCA) e pessoa
com deficiência (CMPCD);
- Participação de Live mensal com temas pertinentes ao atual contexto, com discussão
teórica e técnicas;

9.335
ATENDIMENTOS

Além de todas as ações o setor realizou também a doação de leite para famílias carentes através
da ação do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Contagem.

O total de atendidos nos diversos programas foi computado anualmente por áreas de atendimento. O quadro abaixo demonstra o total de 74.522 atendimentos no ano de 2020:

NÚCLEO DE ESTUDOS E
PESQUISA EM INCLUSÃO - NEPI

Em 2020 o NEPI teve atuação marcante nas mídias digitais do CAIS. Realizou 06 “lives” com temas
relacionados ao trabalho da instituição atingindo 4.118 visualizações no canal do Youtube do CAIS.
Os Seminários internos, realizados para a formação da equipe institucional também ganharam um
formato digital com grande adesão e resultados positivos na integração da equipe nesse momento
de distanciamento social.
Ainda no ano tivemos o lançamento de dois volumes da revista técnica “Passagem”, resultado do
projeto de pesquisa realizado com recursos do PRONAS PcD do Ministério da Saúde.

Em 2020, consonante com a tendência mundial de atendimento às demandas singulares das
pessoas em espaços de formação, o CAIS construiu o Trilhas de Formação em 3 eixos: saúde,
educação e trabalho; com trilhas, contendo tempos e temas diferentes de formação. São 03 trilhas oferecidas conforme o interesse e a disponibilidade de cada profissional interessado:
Trilha 01 – 40 horas, Trilha 02 – 60 horas e Trilha 03 – 80 horas, em cada eixo a ser trabalhado.
A formação prevê estudos teóricos e práticos compartilhados com a equipe transdisciplinar do
CAIS e conforme o foco de interesse de cada cursista.

II - DAR VISIBILIDADE E DIVULGAR O DIFERENCIAL
DO CAIS

Em 2020 o CAIS buscou efetivar melhores ações de divulgação através da comunicação digital (site, redes sociais) que
foram destinadas a toda a sociedade.
Foi um ano de grande inserção nos
meios digitais e o CAIS ampliou sua visibilidade através da realização das Lives
pelo Youtube. Os dados abaixo mostram
o crescimento da exposição do CAIS nos
meios digitais:

Além do Youtube a instituição registrou crescimento em outras mídias sociais como Instagram (1.000 novos inscritos), Facebook (37 novos seguidores) e mesmo no site institucional com 330 novos inscritos, cumprindo assim sua meta de ampliar sua visibilidade.
O CAIS manteve o assento no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, e no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência como conselheiro titular.
Participou também dos encontros do Fórum de Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com
Deficiência – FIAPCD do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais.

WWW.CAIS.ORG.BR

iii - ALCANÇAR SUSTENTABILIDADE

Para ofertar os atendimentos gratuitos as pessoas assistidas no CAIS, a instituição estabelece contratos e parcerias com poder público, busca doadores, realiza eventos e campanhas, desenvolve projetos e oferta prestação de serviços cursos e treinamentos a outros
profissionais e organizações escolares e empresariais. O objetivo é diversificar as fontes
de receita em 5 principais fontes para alcançar a sustentabilidade da instituição. Aqui destacamos os valores de nosso gerenciamento contábil que durante o ano atingiu a receita
de R$ 3.133.937,98 (contabilizando rendimentos de alguns projetos); representando 13% a
menos do que arrecadou em 2019; com uma despesa de R$ 2.991.415,81, 0,08% a menos que
do ano anterior.

O gráfico demonstra esta receita anual

Nossas 5 principais fontes de receita são:
1-Recursos públicos: a instituição manteve contratos e parcerias com as Secretarias municipais: Saúde; Educação e
Cultura; Direitos Humanos e Cidadania;
com as Secretarias do Estado de MG de
Educação e Saúde. No entanto, neste ano
mais uma vez os atrasos reincidentes
de recursos públicos, principalmente do
programa PIPA da SES de MG, fato que
refletiu nos resultados da instituição e
em seu balanço. Os recursos públicos
atingiram R$ 1.861.253,76, o que representa 59,40% da receita.
2 –Contribuições: pessoas físicas e jurídicas, as contribuições através do telemarketing ou doações diretas. Atingiu
R$ 284.452,98 representando 9,08% da
receita.
3- Vendas de produtos e serviços: (através de ações do NIT e NEPI). Atingiu R$
172.516,22 representando 5,51% da receita.

4- Campanhas e eventos: (bazar, vendas
de objetos de doação, almoços, festas
comemorativas e eventos culturais). Com
o agravamento da pandemia do COVID-19
as ações de eventos foram canceladas
e a instituição manteve apenas ações de
captação de recursos de forma virtual.
Dessa forma a fonte de Campanhas e
Eventos atingiu R$ 9.890,56, que representou 0,3%,
5- Projetos: O CAIS desenvolveu projetos
de incentivos como FIA e PRONAS (nos
quais contamos com a parceria de empresas e poder público). Executamos as
ações referentes ao recurso da emenda
parlamentar recebida em 2019. No FIA
tivemos um repasse negado pela Procuradoria do município devido a erros
na condução do processo de renovação
do CAC – Certificado de Autorização
para Captação. Essa fonte atingiu R$
805.824,46, representando 25,71% do total de receita.

1-Recursos públicos
R$ 1.861.253,76, o que representa 59,40% da receita
2 –Contribuições 
R$ 284.452,98 representando 9,08% da receita 
3- Vendas de produtos e serviços
R$ 172.516,22 representando 5,51% da receita
4- Campanhas e eventos
R$ 9.890,56, que representou 0,3%
5-Projetos
R$ 805.824,46, representando 25,71% do total de receita.

Projetos PRONAS PcD
Resultados 2020

Projeto Acompanhar para Crescer
Em 2019, foi dada continuidade nas aplicações dos protocolos IRDI e PREAUT nos bebês
e crianças do Grupo 2 com a idade entre 0 e 3 anos que foram atendidos no CAIS. Para as
crianças acima de três anos, foi utilizado o protocolo APEGI que permite avaliar os riscos psíquicos de forma mais abrangente e complexa detectando sinais e indicadores que
condizem com a fase do desenvolvimento em que se encontram.

FORMAS DE PARCERIAS
Veja as formas de parcerias e doações

Apoie os projetos da Instituição por meio de incentivo fiscal: FIA, PRONAS PcD.
Doação de produtos e serviços; Apadrinhamento de crianças Compra de serviços: Mediação para Empresas; Trilhas de Formação

O novo protocolo desenvolvido pela equipe da pesquisa foi adotado no programa AB do
CAIS, o que contribuiu para ampliar a atuação dos profissionais sobre a observação de
aspectos psíquicos nos bebês e nas relações entre familiares e bebê.

NOSSOS PARCEIROS
Ações de Qualificação Profissional e Inclusão no Trabalho

Doações por incentivo fiscal

Doações diversas

Apoio a ações de saúde e educação

BALANÇO

Seja um
amigo do CAIS,
abrace a inclusão!

@cais_inclusao_social

/CAIS.contagem

/CAIS Contagem
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