Ano 22 - Abr/2022

Ano 22 - Abr/2022

Um
lugar,
muitas
histórias
Meio século de existência...
O que se passa em 50 anos?
Para uma pessoa, experiência e aprendizado,
relacionamentos que iniciam e que acabam...
Para um porto, muitos barcos, ventos de
todas as intensidades e
muitos entardeceres...
Para o CAIS, trabalho reconhecido, sorrisos
conquistados, vidas transformadas!
É no rosto de cada criança que se vê o que
os anos trouxeram para nossa instituição; é
na história de cada família que apresentamos nossos melhores resultados. É na mudança social que enxergamos nosso lugar de
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protagonismo e o motivo de

Administração, redação e publicação

existirmos a cada dia.

Centro de Atendimento e Inclusão Social CAIS

É assim que se traduz o
envelhecer de uma instituição.
Os atos, as passagens, as mudanças,
as inovações....
O chegar e o partir...
Um sorriso, um olhar e muitas histórias...

Graziele Andrade
Resende Beda
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Centro de
Atendimento
e Inclusão Social
No ano de 2021 o CAIS completou 50 anos!!!!
Muitos foram os motivos para celebrarmos esta data tão marcante. Em 50 anos computamos 12.152 pessoas atendidas e 48.608 familiares impactados. Tivemos 2.689
incluídos nas escolas e 59 empresas foram acompanhadas para desenvolverem uma
cultura inclusiva. Esses dados por si só são expressivos e nos enchem de orgulho.
Mas, não só eles fazem parte de nossa história, este crescimento se torna exponencial pela nossa influência nas políticas públicas, onde atuamos para obter o reconhecimento do emprego apoiado como uma estratégia fundamental para a inclusão
laboral de pessoas com deficiência intelectual ou autismo. Contribuímos para

a

implantação do AEE (Atendimento Educacional Especializado) pelo Ministério da
Educação - MEC com nossa publicação e experiência disseminadas por todas escolas
públicas brasileiras em 2005. Trabalhamos junto à Secretaria de Estado de Saúde de
MG para implantar o programa PIPA (Programa de Intervenção Precoce Avançado em
MG) e desde 2014 garantimos a assistência aos bebês que tiveram alguma intercorrência no nascimento. Com esse percurso, o CAIS se tornou uma instituição madura e
respeitável que traz a marca da inovação em sua história. Foram 50 anos de inovação
de uma instituição que iniciou em 1971 como uma APAE, tendo como fundadora Dra Elza
Kriemilda Abranches Batista e como mentora D. Helena Antipoff, duas estudiosas e
pesquisadoras sobre o atendimento às pessoas com deficiência. Em 2012 toda nossa
inovação e atuação em defesa da inclusão nos levou a definir um outro nome CAIS,
Centro de Atendimento e Inclusão Social, mas também simplesmente CAIS, como o
cais do porto que recebe os viajantes que chegam ou sonham em partir para uma nova
viagem.
Assim nos transformamos influenciando as políticas públicas na construção de uma
sociedade mais justa e inclusiva, transformando pessoas, famílias, organizações e
toda a sociedade. Acompanho esta essa instituição desde sua implantação e em

01

1994 assumi a superintendência, e com muita alegria continuo o legado deixado por
suas fundadoras publicando neste ano, que completamos 50 anos, nossa pesquisa
sobre o atendimento de bebês.

Chegamos aos 50 anos com três pilares definidos para nossa atuação:
O atendimento de bebês: Um atendimento realizado a tempo para permitir uma nova
construção para o bebê e sua família.
O atendimento integral e integrado: Cada sujeito sendo atendido em suas necessidades e de forma integrada por uma equipe que atua em conjunto.
A inclusão: Com destaque para a inclusão laboral e o emprego apoiado, acreditamos
que todos têm o direito e condições de acesso ao trabalho.
Em 2021 nasceu a FASE, uma clínica particular para atendimento à de bebês que se
baseia na expertise CAIS. A parceria visa a formação dos profissionais que atuam na
clínica através do modo de fazer da instituição e será uma forma de levar essa expertise para lugares e públicos com os quais o CAIS não atua diretamente.
Aos amigos que contribuem com o CAIS e que fazem a doação mensal, que pode parecer pequena, mas que é enorme quando somamos todos os amigos. Com a ajuda de
vocês juntos construímos estes esses anos de atuação do CAIS. Aos amigos, trabalhadores, colaboradores e pessoas que com o desejo de trabalho sempre presente fazem
do CAIS um lugar de passagem, mas que nos dá vontade de ficar um pouco mais e
fazer mais neste nosso propósito. Que venham mais 50 anos.....

Que venham mais 50 anos.....

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente do CAIS
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Missão

Diretoria 2021

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

Presidente Benemérita: Elza Kriemilda Abranches Batista (In memoriam)

Visão

Conselho Superior: Aluísio Bartolomeu Pêgo,
Winder Almeida de Souza

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

Conselho Diretivo:

Diretora presidente:
Eliana Tameirão Pires

Valores
Ética - modo de agir, norteado por princípios e valores.

Diretor Vice-Presidente: Geraldo
Abranches Mota Batista

Transparência – informar sobre as ações
realizadas na instituição, agindo com integridade e demonstrando seus resultados.

Diretor Administrativo
Financeiro: Geraldo Abranches
Mota Batista

Criatividade e Inovação – Capacidade de
criar e inovar a cada dia, permitindo mudanças.

Diretora de Captação de
Recursos: Adriana Magalhães

Cooperação – trabalho em equipe transdisciplinar) possibilitando a desierarquização do saber.
Autonomia e Responsabilidade - Busca de
autogoverno em todas as relações que são
estabelecidas no cumprimento da missão
institucional.

Diretora de Relações
Institucionais: Lara Salvador Geo

Respeito – perceber o outro respeitando
as diferenças e promovendo a inclusão,
enxergando nessas diferenças a oportunidade de integração e evolução.

Conselho Fiscal - Titulares: Geraldo Magela do
Carmo Teixeira, Luiz Leonardo Maia Ferreira,
Míria Aparecida Fernandes Tomé. - Suplente:
Rosângela Maria Batista.

Comprometimento – envolvimento no
trabalho buscando os objetivos definidos,
compartilhando os resultados e fortalecendo as relações, construindo algo que
fará a diferença.

Conselho Consultivo: Dov Rosenmann, Dulce
Consuelo Santa Rosa Bravo, Inéria Almeida
Scarpeli, Jeferson Rios Domingues,
José
Semionato Filho e Patrícia Diniz de Deus.
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Gestão de Pessoas
O CAIS desenvolveu em 2021 seu

Médicas para estágio de estudan-

vel pela elaboração, revisão e

trabalho com profissionais em

tes do 5º período de Medicina. O

execução do planejamento estra-

regime de contrato celetista (56),

estágio faz parte do Internato em

tégico; com validação da diretoria

prestadores de serviços (03),

psiquiatria, e vem se constituindo

e da Assembleia de Pais. Essa

voluntários (09) e estagiários (55)

como uma importante ação de

equipe é composta por: Cristina

que atuaram com equidade, inte-

formação dos estudantes a partir

Abranches Mota Batista (Superin-

gridade, coerência e cooperação.

da expertise CAIS, oportunizando

tendência), Ana Paula Soares

a mudança de concepção dos

Oliveira/Fabiano Melo (Gerência

Em 2021, o CAIS garantiu o aten-

futuros médicos, para a questão

Administrativa), Eliana Aparecida

dimento às pessoas com deficiên-

da pessoa com deficiência. Possi-

Giarola (Gerência de Atendimen-

cia intelectual e autismo através

bilita ricas trocas entre os profis-

to), Ana Regina de Carvalho

dos

e,

sionais do CAIS e os estagiários,

(Gerência de Desenvolvimento de

quando as normas de flexibiliza-

supervisionados pelo Psiquiatra,

Organizações), Graziele Andrade

ção do isolamento social permiti-

Psicanalista e Professor Flávio

Resende Beda (Gerência de Mobi-

ram, presencialmente, mantendo

Lopes Ferreira. Durante o ano,

lização de Recursos).

o cuidado com a saúde e tranqui-

foram 55 estudantes de Medicina

lidade de sua equipe e pessoas

que usufruíram do estágio no

O organograma da instituição foi

atendidas.

CAIS, subdivididos em grupos de

revisto, como forma de organizar

08 estagiários para cada 02 meses

as ações e processos de cada área,

e meio de atuação.

ficando estabelecido como se

consultórios

virtuais

Nesse ano, foi implementada a
parceria com a Fundação Lucas
Machado/Faculdade de Ciências

demonstra abaixo:
A equipe Gerencial foi responsá-

Superintendência

Diretoria

Assessoria Projetos e
Relações Institucionais

Secretária

Gerência Atendimento
e Inclusão

Conselho
Consultivo

Gerência Financeira e
Administrativa

Gerência Mobilização
de Recursos

Coordenação
Atendimento

Coordenação
Emprego Apoiado

Coordenação
Executiva Projetos

Supervisão
Telemarketing

Supervisão
Técnica

Equipe
técnica

Equipe administrativa,
financeiro e prestação
de conta

Equipe
telemarketing

Equipe
Técnica
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Equipe marketing e
comunicação

Plano de Ação
As ações do planejamento foram desenvolvidas, em 2021, a partir do Imperativo Estratégico, definido no plano plurianual 2020-2023: Fortalecer e disseminar (para outras
localidades) o modelo/formato de atendimento CAIS. Com imperativo foram estabelecidos 3 objetivos estratégicos.
1 - Desenvolver ações inovadoras sustentadas em princípios inclusivos, produzindo e
disseminando conhecimento.
2 - Dar visibilidade e divulgar o diferencial do CAIS.
3 -Alcançar sustentabilidade.

Apresentamos as ações desenvolvidas e resultados alcançados em cada objetivo
estratégico:
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1- Desenvolver ações inovadoras sustentadas
em princípios inclusivos, produzindo e
disseminando conhecimento.
Para alcançar as metas desse objetivo, mantivemos em 2021, o atendimento integral (saúde,
educação e social) e integrado (mente, corpo e social), com equipe constituída em 3 áreas:
Clínica: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (neurologista, psiquiatra), psicólogo e terapeuta
ocupacional;
Social: assistente social, técnico de enfermagem;
Educacional e Cultural: artista plástico, educador, músico e pedagogo;

Essa equipe realiza os atendimentos conforme Plano de Atendimento Singular elaborado a
partir de uma avaliação transdisciplinar.
Em 2021, devido à pandemia o CAIS realizou de forma híbrida os atendimentos em todas as
áreas e para todas as idades. A partir de outubro, realizamos os atendimentos presenciais,
tendo em vista a flexibilização das normas de contenção da disseminação da COVID-19.
Nesse ano, foram atendidas 958 pessoas com deficiência, autismo e/ou atraso no desenvolvimento, mantendo uma média mensal de 420 pessoas assistidas nas diversas áreas. No Censo
Escolar foram 136 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.

Capacidade

Faixa Etaria

vagas/
mensal

Total de pessoas

Média de pessoas

atendidas no ano

atendidas mensal

AB - 0a 2 anos

120

209

124

NIP I - 0 a 3 anos

90

215

82

NIP II - 4 a 6 anos

85

175

108

NAPC - 7 a 13 anos

85

91

40

NEPRO > 14 anos

120

193

34

75

32

958

420

NIT > 18 anos
500
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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 2021, foram acompanhados 209 bebês e familiares, com ingresso de 122 novatos. Do total
de atendidos, 87 obtiveram alta (41%), 119 foram encaminhados para a intervenção precoce
(57%). No ano foram realizados 10.531 atendimentos clínicos e sociais no programa. Desde
2009 (início do Programa AB) 1.306 bebês foram atendidos nesse programa.
O quadro abaixo ilustra os dados do programa, desde sua implantação em 2009.

Atendimento Encaminhados
com Retorno à Intervenção
Precoce

Programa
AB

Novatos

2009 a 2020

1.429

26.193

394

2021

122

10.531

119

TOTAL

1.551

36.724

513

VOCÊ
SABIA?
Contribuindo com o CAIS
você ajuda a manter os
atendimentos aos bebês
do Programa AB
www.cais.org.br/doeagora

Doe através do QR Code

NÚCLEO DE
INTERVENÇÃO
PRECOCE I - NIP I
Esse programa realiza o atendimento acrianças 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, artes e
contação de histórias 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 à inclusão escolar.
O Os bebês do Programa AB que apresentam demanda são encaminhados para esse
núcleo imediatamente, além de outras crianças que são encaminhadas pelos serviços de
saúde do município. Foram, em média, 82 crianças atendidas mensalmente, 215 no ano e
15.859 atendimentos clínicos e sociais no ano.

NÚCLEO DE
INTERVENÇÃO
PRECOCE II - NIP II

Nesse 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, bem como no apoio a inclusão escolar.
Em 2021, foram 108 crianças atendidas mensalmente/média, 175 durante o ano com 17.554
atendimentos clínicos e sociais no decorrer do ano.
As crianças da Intervenção Precoce (I e II) também participaram das oficinas de contação de
histórias que totalizou 1.031 atendimentos no ano.
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NÚCLEO DE
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO E CLÍNICO
– NAPC
As ações desse 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, 91
durante o ano, com 8.302 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.
Abaixo, quadro dos resultados quantitativos da inclusão escolar dos últimos 5 anos.
Evolução da inclusão na escola
Alunos: Média mensal no AEE e
na escola comum
Escolas

2019

2020

2021

139

120

136

88

66

95

NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
– NEPRO
Esse Núcleo é responsável pela qualificação dos jovens e adolescentes maiores de 14 anos.
Atua também com as famílias para valorizar a autonomia e confiança na inclusão laboral.
Em 2021, o NEPRO realizou o atendimento de 34 jovens por média/mês, 193 durante o ano
através de ações de qualificação, suporte à gestão dos jovens para a elaboração de seu projeto laboral totalizando 4.347 atendimentos no ano.
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NÚCLEO DE INCLUSÃO
NO TRABALHO – NIT

Em 2021, nesse núcleo foram realizados 7.952 atendimentos clínicos, sociais e de mediação
das relações trabalhistas, tendo 75 pessoas atendidas no ano. O quadro abaixo demonstra a
evolução da inclusão no trabalho nos últimos anos.
Evolução da Inclusão no Trabalho
N° Empresas com supervisão
N° Incluídos com supervisão
Total acumulado Incluídos
desde o início do programa

2020

2021

80

75

5

7

541

Foram 27 pessoas incluídas em 07 empresas (Patrus, VLI, Direcional, AeC e Drogaria Araújo,
Mercado Livre e Santa Casa).

A equipe realizou 960 encontros do "Grupo de Gestão". Nesses grupos os trabalhadores com
trocadeficiência são acompanhados quanto à sua empregabilidade e têm oportunidade de troca
rem experiências.
Em 2021, inauguramos uma nova parceria com o Grupo Santa Casa para a inclusão de 40 pcds
nas 05 unidades do Grupo. As oportunidades de vagas no segmento de atendimento hospitalar abrem possibilidades de inclusão de pessoas com níveis de formação diferenciados. Essa
ação é importante para as pessoas com deficiência da região metropolitana que precisam do
Emprego Apoiado, pois amplia as funçoes para as quais as pcds possam ser incluídas.

QUER SE TORNAR UMA
EMPRESA PRÓ-INCLUSÃO
OU INCLUSIVA?
Ligue e se torne uma empresa pró-inclusão!!!

(31) 3393-1988
(31) 97178-0719

NUCLEO DE
ATENDIMENTO À
FAMÍLIA
– NAF
O NAF realiza atividades de acolhimento e
acompanhamento dos pacientes assistidos e
familiares do CAIS. O acolhimento é feito por
uma equipe composta por: assistente social e
pedagoga. Ao todo, em 2021, foram realizados 9.335 atendimentos por essa equipe.
Devido a pandemia do COVID-19 e ações de
distanciamento social adotadas pelo município
o NAF teve uma atuação marcante na organização do atendimento virtual da instituição.

SEJA UM
AMIGO DO
CAIS!
Sua doação é muito importante para Nós! Ela
nos ajuda a manter o
acompanhamento
de
bebês e suas famílias.
Contribua com o CAIS e
ajude diretamente nos
atendimentos a bebês e
suas famílias.
Ajude como puder, seja
doando ou divulgando:
www.cais.org.br/doeagora
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ATENDIMENTOS

2021

TOTAL DE

O total de atendidos nos diversos programas foi computado anualmente por áreas de atendimento. O quadro abaixo demonstra o
total de 74.026 atendimentos no ano de 2021:
TOTAL ATENDIMENTOS

ÁREA
Atendimentos ano área da saúde

44.702

Atendimentos ano área social

12.480

Atendimentos ano área
educacional/profissional

10.880

Atendimentos ano área cultura

5.004

Emprego Apoiado-Empresa

960

NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS

74.026
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Núcleo de Estudos e Pesquisa
em Inclusão - NEPI

Em 2021 o NEPI realizou o I
Congresso Internacional e II
Congresso Nacional Clínica
de Bebês: Os bebês falam,
em março, com a participação de 190 pessoas. O evento
contou com importantes
nomes como Julieta Jerusalinsky,
Cristina
Kupfer,
Wagner Ranña, Ãngela Vorcaro, Inês Catão, Erika Parlato e a presença internacional de Jean-Michel Vives
que apresentou seu trabalho
“Estratégias das crianças
autistas para produzir um
enunciado”
O Congresso fez parte da
finalização do projeto de
pesquisa “Riscos para a Deficiência Intelectual e no
Transtorno do Espectro do
Autismo e a Intervenção a
Tempo para Bebês Prematuros” financiado pelo PRONAS/PcD, Ministério da
Saúde e patrocinado pela
SulAmérica e por isso

contou com a participação de
Patrícia de Campos Couto,
Coordenadora de Gestão de
Projetos de Pesquisa da Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da
Saúde, que realizou o fechamento do evento apontando a
importância do trabalho do
CAIS na área da pesquisa. Na
oportunidade os profissionais
da instituição que participaram
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do projeto apresentaram os
resultados e conclusões da
pesquisa que durou 3 anos
e acompanhou os bebês do
Programa
Acompanhamento de Bebês da instituição.
O local de realização do
evento foi o auditório do
Hospital Materdei, importante parceiro do CAIS que
cedeu o espaço para o Congresso.

Desde 2020 o “Trilhas de Formação” é oferecido 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.
(CAIS na tribuna na Câmara dos Vereadores em Contagem)

Os seminários internos, realizados para a formação da equipe institucional foram mantidos em um formato digital e contaram com a participação da Maria Eugenia Nabuco

Tivemos o lançamento do 3º volume da revista técnica “Passagem”,
resultado do projeto de pesquisa realizado com recursos do PRONAS
PcD do Ministério da Saúde, o evento contou com a participação nacional
da Maria Eugenia Nabuco e internacional do Eric Plaisance - Professor
emérito da Universidade Paris Descartes (Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas - Sorbonne); sociólogo; membro do Centro de Pesquisa em
Vínculos Sociais (CERLIS, Joint Research Unit, National Centre for
Scientific Research); professor visitante da Universidade de São Paulo
em 2016; professor visitante da Universidade Federal UNIRIO no Rio de
Janeiro em 2020.

Realizamos a primeira turma do “Trilhas de Formação” na área do
Trabalho.
“A equipe multidisciplinar é muito capacitada, me proporcionou uma formação rica e personalizada com aulas teóricas e vivências práticas"
- Liz Soares
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Veja no quadro abaixo as produções
do NEPI em 2021:

Produção NEPI - 2021
São 50 anos de parcerias fortes e frutíferas.
O CAIS entende e reconhece que nenhum de seus
resultados seriam alcançados se não fossem as
parcerias firmadas com empresas e o poder
público. Nos 50 anos passados o CAIS teve o
prazer de trabalhar junto à várias empresas, de
muitos tamanhos, mas nenhuma menor que a
outra em importância quando o objetivo é a busca
por uma sociedade mais inclusiva e que respeite a
diversidade

Públicações: 1

Revista Técnica: Passagem.
Volume III: Estudos e pesquisa:
construindo um saber sobre a
clínica de bebês

Palestras: 1

Grupo Santa Casa - Sensibilização de Lideranças do Grupo
Santa Casa
Seminários para profissionais
do CAIS 1

Seminários: 3

Seminários para profissionais
do CAIS 2
Seminários para profissionais
do CAIS 3

Aulas, cursos e
encontros de
formação: 3

Homenagem: 1

Para demonstrar seu agradecimento e reconhecimento pelas ações desenvolvidas, em 2021 o CAIS
realizou um evento de premiação das parcerias,
homenageando empresas que compartilham
conosco a causa da valorização da pessoa com
deficiência e de sua inclusão na sociedade…
As categorias homenageadas foram:
- Emprego Apoiado
- Doações e voluntáriado
- Apoio a projetos
- Troco Solidário
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Congresso

Formação Clínica de Bebês
Fortaleza
Encontro de formação equipe
Universidade Federal de São
Joao Del Rei
Trilhas de Formação - área do
Trabalho – Lis Soares
Tribuna na Câmara dos
Vereadores

I Congresso Internacional e II
Congresso Nacional Clínica de
Bebês: Os bebês falam.

MELHORE
SEU CURRÍCULO
NA PRÁTICA!

SÃO 3 ÁREAS PARA
A SUA ESCOLHA

Saúde

Educação

Trabalho

INSCREVA-SE
(31) 3393-1988
(31) 97178-0719
cursos@cais.org.br

II-Dar visibilidade e divulgar diferencial do CAIS:
Eventos e Redes Sociais

2021 foi um ano de comemoração. O CAIS
completou 50 anos de existência e com isso
intensificou as ações de divulgação através
da comunicação digital (site, redes sociais) e
outros canais de comunicação que foram
destinados a toda a sociedade.
A comemoração incluiu um evento em
homenagem às empresas, uma Tribuna em
audiência pública na Câmara de Vereadores,
uma exposição autoral de fotos, em parceria
com o fotógrafo Rômulo Menezes, que ficou
exposta na Casa da Cultura de Contagem em
dezembro e uma festa para a comunidade
com lançamento de um jingle e vídeo comemorativos.
No evento em homenagem às empresas foram premiadas as que tiveram parceria com o
CAIS nas diversas ações que realizaram nos últimos anos. As empresas homenageadas em
cada categoria foram:

Emprego Apoiado

AeC Centro de Contatos; Direcional Engenharia; Drogaria Araújo; Patrus Transportes; BVli
Logística.

Apoio a Projetos

Belgo Bekaert doação (FIA); Cemig doação (FIA); Fundação José Fernandes Araújo (Apoio a
Projeto ); Petronas doação (FIA); Minasligas (FIA); Tambasadoação (FIA).

Doação e voluntariado

Doação e voluntariado Ceu-Lar imóveis (cessão de espaço para eventos); Colégio Sócrates
(voluntariado e doações); Engeoil Engenharia De Processos e Analise De Óleos (voluntariado
e doações); Engetron Engenharia Eletrônica (voluntariado e doações); FF - Fátima Santana
Consultores (apoio na obra de infraestrutura); Globofilito (voluntariado e doações); Grant
Thorton Auditores Independentes (doação); Grupo Komedi (doação); Indústria Mecânica
Amaral (doação); Instituto Unimed (doação); LB Eventos (doação); Mater Dei (cessão de
espaço para eventos); MDB - Mulheres do Brasil (doação); Patrícia de Deus (cessão de
espaço para eventos); São Gonçalo (doação); The Good Donor (doação); Transrefer (apadrinhamento)

Troco Solidário

Economart e Supermercados Kalu.
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A festa de aniversário foi realizada com
todas as famílias e contou com a presença
da Prefeita de Contagem Marilia Campos e
várias secretarias que comemoraram
conosco os anos de parceria entre a instituição e o poder público. Na circunstância
também foi apresentado os resultados do
trabalho da instituição.

(Prefeita de Contagem Marília Campos em nossa festiva de 50 anos.)

O CAIS manteve assento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, e no Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência como conselheiro titular.

Participamos do Dia D: todos são capazes,
em dezembro, evento realizado pela Prefeitura de Contagem cujo objetivo foi debater
sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, promovendo o
diálogo para fortalecer as políticas de empregabilidade e socioassistenciais para as
pessoas com deficiência, aproximando os
trabalhadores e empresas, em prol de uma
sociedade inclusiva, com mais incentivo e
capacitação profissional que amplie as
oportunidades de emprego. No evento tivemos a exposição de fotos Resiliência, do
fotógrafo Luiz Maia no auditório da Prefeitura.
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II-Dar visibilidade e divulgar diferencial do CAIS:
Eventos e Redes Sociais

Foi um ano de intensificação de nossa inserção nos meios de comunicação, não só pelo aniversário da instituição, mas também em função da divulgação do resultado da pesquisa
sobre a Clínica de Bebês, que teve grande exposição na mídia e ampliou a visibilidade da instituição.
Ampliamos o alcance de nossas publicações em 17% no ano, atingindo 1.389 pessoas inscritas em nosso Instagram. Nas outras mídias registramos 79 novos inscritos em 2021.

Nosso Alcance nas Redes Sociais

4.010

178,9%

12.268

540%

7.678

100%

Alcance da página

Alcance do instagram

Alcance pago (anúncios)

(Instagram do CAIS)

“CAIS u m lugar de passagem!”
@cais_inclusão_social

/CentrodeAtendimentoeInclusaoSocial
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/cais_inclusão_social

SONHOS TRANSFORMAM REALIDADE
Tudo começou com o desconforto de uma sociedade excludente,
buscando espaço onde todos teriam educação, trabalho e respeito. Foi no início da década de 1960, quando a família de Cristina Abranches se transferiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro,
para Ibirité, na Grande BH, para trabalhar com a educadora e
psicóloga russa Helena Antipoff.

Revista Histórica de Contagem 110 anos

CAIS COMEMORA 50 ANOS: EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
REVELA A HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO
Um lugar, muitas histórias”. Em celebração aos seus 50 anos de
existência, o Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS
exibe, na Casa de Cultura Nair Mendes Moreira, um pouco da
história da instituição, registrada, em fotos, pelo fotógrafo
Rômulo Menezes

Prefeitura de Contagem | contagem.mg.gov.br

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
“Irene dos Santos Alves não imaginava que sua vida passaria por
uma grande transformação... Ela é uma pessoa com deficiência
múltipla, e procurou o CAIS, pois queria trabalhar e assim,
mudar o rumo de sua vida!

CAIS | cais.org.br

CAIS COMPLETA 50 ANOS COM PESQUISA INÉDITA
SOBRE BEBÊS PREMATUROS
Pesquisa inédita sobre clínica de bebês, realizada pelo Centro de
Atendimento e Inclusão Social, CAIS, com aprovação do Ministério
da Saúde, alerta para a importância do atendimento a tempo de
prematuros ou crianças que sofreram alguma intercorrência
durante o parto.

Rádio América | radioamerica.arquidiocesebh.org.br
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III - Alcançar sustentabilidade

Para ofertar os atendimentos gratuitos às pessoas assistidas, 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 para
alcançar a sustentabilidade da instituição.

As 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 a Secretaria do Estado
de MG de Saúde. Os recursos públicos atingiram R� 1.989.437,74, o que representa 61,26% da
receita.
2–Contribuições (pessoas físicas e jurídicas) e, as contribuições através do telemarketing ou
doações diretas. Atingiu R� 277.990,05 representando 8,56% da receita.
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3- Vendas de produtos e serviços (através
de ações do NIT e NEPI). Atingiu R�
252.813,14 representando 7,78% da receita.

4- Campanhas e eventos (bazar, vendas de
come
objetos de doação, almoços, festas comeagra
morativas 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�
4.113,00, que representou 0,13%,
5- Projetos: O CAIS deu continuidade à exe-

cução dos projetos do PRONAS (nos quais
contamos com a parceria de empresas e
poder público), também recebemos o
aporte para a execução de um novo projeto
a partir de 2022. Executamos as ações referentes ao recurso da emenda parlamentar
recebida em 2021. Essa fonte atingiu R�
704.360,74, levando em consideração o
recurso dos projetos PRONAS oriundos de
anos anteriores, representando 21,69% do
total de receita.

Houve ainda R� 18.742,10 apurados por rendimentos financeiros, 0,58% da receita.
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Balanço Anual - 2021
CENTRO DE ATENDIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CNPJ: 21.725.056/0001-83
RUA AJ, 171 - CONJ. ÁGUA BRANCA - CONTAGEM - MG
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

EXIGÍVEL

CAIXA

R$

15.510,10

IMPOSTOS A RECOLHER

R$

12.866,01

BANCO C/MOVIMENTO

R$

36.526,81

OBRIGAÇÕES A RECOLHER

R$

37.651,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R$

1.058.346,61

REMUNERAÇÕES A PAGAR

R$

140.364,01

OUTRAS CONTAS A PAGAR

R$

59.903,49

R$

204.975,15

ESTOQUE
ESTOQUE DE MERCADORIA

R$

575,08

R$

30.276,36

PROVISÕES

IMPOSTOS RECUPERÁVEIS
IMPOSTOS A RECUPERAR

PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS
REC.PEND.DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCER.

DEVEDORES DIVERSOS
CHEQUES/SERVIÇOS A RECEBER

RECURSOS CONVÊNIOS/CONTRATOS ENCER
R$

OUTROS DEVEDORES

R$

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

R$

174.912,91 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

R$

1.254.036,64

R$

1.709.797,18

R$

146.579,00

R$

146.579,00

92.048,79
1.408.196,66 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
CREDORES DIVERSOS

ATIVO PERMANENTE

EMPRÉSTIMOS DIVERSOS

INVESTIMENTOS DIVERSOS
R$

425.595,81 TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

R$

789.910,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BENS INTANGÍVEIS

R$

9.641,74

(-) DEPRECIAÇÕES

R$

(245.591,55)

TOTAL ATIVO PERMANENTE

R$

INVESTIMENTOS
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS

SUPERAVIT/DEFICIT

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

R$

87.817,46

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

R$

443.559,66

R$

531.377,12

BENS EM COMODATO

R$

4.374,20

TOTAL PASSIVO COMPENSADO

R$

4.374,20

R$

2.392.127,50

979.556,64 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO COMPENSADO
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
BENS EM COMODATO
TOTAL ATIVO COMPENSADO

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO COMPENSADO
R$

4.374,20

R$

4.374,20

R$

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.392.127,50 TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação
enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.392.127,50 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS
E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
Contagem-MG., 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRATIVO DA CONTA SUPERÁVIT ACUMULADOS DO ANO DE 2021
SALDO ANTERIOR SUPERÁVIT ACUMULADOS ......................................................................................................................................................... R$

540.803,80

DÉFICIT APURADO N/EXERCÍCIO .................................................................................................................................................................................. R$

(97.244,14)

SALDO DA CONTA SUPERÁVIT ACUMULADOS ......................................................................................................................................................... R$

443.559,66

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021
RECEITAS
RECEITA BRUTA OPERACIONAL ..................................................................................................................................................................................

R$

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............................................................................................................................................................................

R$

( - )DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS .............................................................................................................................................................................

R$

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL ............................................................................................................................................................................. R$

2.711.180,66
35.164,68
(9.177,91)
2.737.167,43

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....................................................................................................................................................................................

R$

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..........................................................................................................................................................................

R$

(48.139,66)

DESPESAS COM PESSOAL ............................................................................................................................................................................................ R$

(2.276.096,95)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ............................................................................................................................................................................................... R$

(490.948,27)

(125,75)

DESPESAS FINANCEIRAS ..............................................................................................................................................................................................

R$

(5.372,99)

DESPESAS BANCÁRIAS .................................................................................................................................................................................................

R$

(13.727,95)

DÉFICIT LÍQUIDO APURADO N/EXERCÍCIO................................................................................................................................................................

R$

(97.244,14)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
ELIANA TAMEIRÃO PIRES
DIRETORA-PRESIDENTE
C.I.: MG-3.478.320
CPF: 517.247.906-68
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GERALDO MATEUS FRIAS
CRC-MG. 35692
CPF: 378.835.856-49
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Doe Online
Acesse o site e se torne um
amigo do CAIS. É rápido, fácil e
você ainda pode escolher a
melhor forma de contribuir; seja
doando mensalmente ou doação
única e o valor da contribuição.

www.cais.org.br/doeagora

DOE ATRAVÉS DO INCENTIVO FISCAL
Você pode colaborar com o trabalho do
CAIS, fazendo sua doação através da
renúncia fiscal do IR. A legislação garante a todo contribuinte pessoa física
e às empresas tributadas pelo Lucro
Real o direito de doarem parte do seu
Imposto de Renda Devido para projetos
de instituições que trabalhem com
crianças e adolescentes, que estejam
devidamente registradas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e que tenham projetos
aprovados para captação
25

Central de Arrecadação
Contribua com o CAIS através do
nosso telemarketing.
Faça a doação de qualquer valor.

(31) 9 7178-0935

Empresa Amiga do CAIS
Contribua com o CAIS destinando
verba para um de nossos programas
e/ou projetos

(31) 9 7178-0935

Troco Solidário
Contribua com o CAIS acrescentando
a metodologia de “Troco Solidário” no
seu estabelecimento. Doe sem gastar.
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Balanço Anual - 2021
Ações de Qualificação Profissional e Inclusão no Trabalho

Doações por Incentivo Fiscal

Doações Diversas
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Doadores na Central de Arrecadações

Apoio a ações de saúde e educação

Desenvilvimento Social
Direitos Humanos e Cidadania
Educação
Saúde

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE

MINISTÉRIO DA
SAÚDE
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(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
www.cais.org.br
R. Aj, 171 - Conj. Agua Branca, Contagem
MG, 32370-270

