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APRESENTAÇÃO - 45 ANOS

Lembro-me do início de tudo, era ainda menina e escutei minha mãe, muito 
feliz, nos contando sobre uma ligação da LBA, que autorizava o funcionamento 
da APAE em Contagem. Falava com os olhos brilhando sobre sua conquista, 
pois, era algo que sonhava, desde que um grupo de mães de crianças com 
deciência de Contagem lhe pediu que abrisse aqui uma instituição, naquela 
época era inspetora de ensino da região metropolitana. Acompanhei o início 
da sua luta para conseguir uma pequena casa, cedida pela prefeitura, 
contratar um grupo de prossionais com os recursos oriundos do convênio com a 
LBA e contando com muitos voluntários, na verdade éramos poucos, mas já 
marcados pelo desejo de fazer diferença.

Comecei assim também, como voluntária, seja como secretária em um curso de 
férias, para organizar os papeis no escritório, para ajudar na contabilidade, na 
burocracia e até um pouco motorista. Acompanhei o nascimento e crescimento 
dessa instituição bem de perto. Não poderia imaginar que seria algo que me 
sgaria da mesma forma que a vi sendo sgada. Tento manter a mesma garra, o 
que é difícil, pois todos que a conheciam notavam de imediato a sua força, mas 
não abro mão de buscar nossa qualidade e excelência no trabalho de 
atendimento a essas pessoas, algo que aprendemos com ela e sua mentora 
Dra. Helena Antipof.

Dra Elza Kriemilda nos orientava: “aqui não é um depósito, aqui tem de haver 
trabalho sério” e assim caminhamos. São 45 anos nesta busca de um trabalho 
sério, sustentável, reconhecido e com muita alegria e amor para todos que 
chegam. Buscamos incansavelmente nossa sustentabilidade, o salário digno 
para cada um que aqui trabalha, com a meta de conquistar a sustentabilidade 
e dignidade para todos.
Lutamos para realizar um trabalho em rede, que não seja uma instituição 
depósito, nem tampouco isolada de outras organizações. Passaram-se vários 
governantes, alguns mais próximos outros muito distantes, mas sempre buscamos 
estar junto às ações do poder público e das organizações empresariais. 
Inovamos, seguimos as leis, mesmo antes de serem normatizadas, e muita vezes 
fomos punidos por sermos inovadores.



Nesta jornada parabenizo a todos que já passaram por nós neste percurso e àqueles que 
persistem aqui conosco, à nossa equipe de educação: fomos referência nacional para o MEC 
ao instituir a educação inclusiva e o atendimento educacional especializado, premiados por 
cumprir com objetivo do milênio, prêmio ODM Minas. Parabenizo a equipe da educação 
prossional que foi a primeira a realizar o jovem aprendiz para jovens com deciência e sermos 
considerados referência para o Ministério do Trabalho em inclusão no trabalho. À equipe 
clínica que foi inovadora e referência no acompanhamento de bebês para a Secretaria de 
Estado de Saúde de MG. 

E lógico a equipe administrativa e todo staf que dá suporte a esse trabalho, sabemos que sem 
esse exército não haveria trabalho; parabenizo os que estão chegando e se juntando a nós 
nessa luta e conquistas. Parabenizo e agradeço a nossa diretoria que tanto nos apoiou em 
especial ao Geraldo Abranches (irmão e companheiro de luta) e ao Aluísio Pego (pai do 
Breno) que percebeu nossa diferença na primeira visita, e a todos que sempre estiveram 
presentes, faziam parte da diretoria mas se tornaram assim amigos próximos. Aos familiares, as 
crianças e jovens que contam com a gente e constroem junto nossa história.

Começamos como APAE, hoje como CAIS, no início uma or protegida por duas mãos, depois 
três ores marcadas pela diferença e hoje crianças alegres brincando. O CAIS, como CAIS do 
Porto, lugar de partida e chegada, de se iniciar uma viagem, seja ela curta ou longa e de se 
aportar de forma segura e conante. Somos uma instituição viva que se renova e que não 
cede às pressões das forças tradicionais que impedem a autonomia das pessoas que 
assistimos. Mantemo-nos de pé, alegres e mesmo com tantas diculdades, temos sim, muito o 
que comemorar.

Que venham outros 45 anos de muitas conquistas!

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente CAIS



Palavras do Presidente

Como rotariano e, principalmente como pai do Breno, 
conheci o CAIS ainda como uma APAE em Contagem. 
Breno estava com 14 anos, hoje um rapaz com 33 anos de 
i d a d e .  A o  l o n g o  d e s s e s  a n o s ,  a c o m p a n h e i  o 
amadurecimento da instituição da mesma forma que vi 
meu lho crescer e se tornar adulto. Quando Breno nasceu, 
fomos informados que ele não andaria, e hoje ele nada no 
mar com a destreza de um rapaz livre! O CAIS iniciou como 
uma instituição carente e muito dependente de verbas 
públicas. Atualmente, é uma instituição inovadora em suas 
ações que visa contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deciência intelectual e autismo, 
beneciando também seus familiares. O CAIS completou 45 
anos de existência em 2016, com toda a experiência de 
uma organização comprometida com o trabalho que 
realiza, participando na elaboração e construção de 
políticas públicas para melhor atender e defender os 
direitos destas pessoas.
2016 foi mais um ano de desao em função da atual 
conjuntura econômica, entretanto, projetos como o 
PRONAS, e parceria rmada com a Fundação José 
Fernandes de Araújo, permitiram a continuidade de nossos 
trabalhos com inovação e inúmeras conquistas. O convênio 
com a Secretaria Estadual de Educação de MG, com a 
cessão de professores foi retomado, o que muito nos alegra 
e nos motiva a continuar buscando nossa missão através da 
inclusão escolar de alunos com deciência.
A música e arte foram inseridas de vez no CAIS como ações 
complementares ao atendimento clínico e pedagógico, 
trazendo alegria e possibilidades aos nossos clientes para 
descobrirem e demonstrarem todas as suas competências. 

“

O emprego apoiado foi revigorado com novas empresas 
parceiras como a Direcional, além de parceiros 
constantes como a Patrus, Telemont, Tracbel, Linx, Leroy 
Merlin, Conservo, Magnesita e Transrefer que nos motiva a 
continuar apostando na inclusão laboral e em nossa 
atuação junto às empresas. Abaixo, depoimento de um 
prossional de RH da empresa Direcional sobre a parceria 
mantida com o CAIS:O acompanhamento do CAIS e a 
credibilidade da Instituição nos jovens do emprego 
apoiado, é algo incrível, que realmente impacta os 
participantes. [...] A tutora do CAIS, sempre está ao nosso 
lado, acompanhando as atividades, nos ajudando a 
compreender como o jovem reage a certos estímulos... 
talvez sem o apoio do CAIS, não estaríamos dando ao 
jovem tantos desaos como acreditamos que ele possa 
desempenhar. Sou muito grata pela mudança diária e 
pelas conquistas pessoais que percebo que o L.F. 
consegue alcançar ”. (Empresa Direcional, 2017).

O depoimento desta empresa muito nos orgulha e 
representa toda a força de nosso trabalho. Ressalto ainda 
que os resultados alcançados nesse ano, não teriam êxito 
sem a colaboração de todos:  diretores, funcionários e 
principalmente familiares, que fazem da Missão da 
instituição suas missões pessoais. Meus agradecimentos a 
todos.

Aluísio Bartolomeu Pêgo de Oliveira

Diretor Presidente do CAIS



NOSSA DIRETORIA 2016

Diretor-Presidente, Aluísio Bartolomeu Pego de Oliveira, Diretor 

Vice-Presidente, Raimundo Luiz Fernandes, Diretor 

Administrativo - Financeiro, Geraldo Abranches Mota Batista, 

Diretor.

Relações Institucionais, Winder Almeida de Souza, Diretor de 

Captação de Recursos, Ricieri Malagoli Filho. 

Conselho Fiscal: Adão Barbosa, Maria Imaculada da Silva 

Batista, Thales Silva Santana e José Antônio Soares como 

suplente. 

Conselho Consultivo: Alberto Andrade Silva , Alvim Demétrio 

Fonseca, Andréia de Souza Lima , Catarina Oliveira Pardini, 

José Semionato Filho , Leonardo Gloor e Paulo Henrique Costa 

Faria. 

Superintendente : Cristina Abranches Mota Batista.

VISÃO

Consolidar-se como referência nacional em políticas de 

inclusão e no atendimento especializado à pessoa com 

deciência.

MISSÃO

Contribuir para a inclusão e o convívio com a diversidade, a 

partir do atendimento especializado, promovendo um novo 

olhar sobre a deciência.

VALORES

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

Transparência – tornar claro 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 (multidisciplinar) 

possibilitando a deshierarquização do saber.

Autonomia e Responsabi l idade  -  busca de 

autogoverno em todas as relações que 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 denidos, compartilhando os 

resultados e fortalecendo as relações, construindo 

algo que fará a diferença.



Gestão de Pessoas

CLT

Prestadores de Servico

Voluntários

Estagiários

O CAIS desenvolve seu trabalho com prossiona-

is com contrato celetista (77), prestadores de 

serviços (6), voluntários (20) e estagiários (10) 

que atuam com equidade, integridade, coe-

rência e cooperação. 

O gráco ilustra a distribuição dos trabalhadores  

conforme as formas de contratos.

5% 18%

9%

68%



RESULTADOS 2016
Plano de Ações

I -  Desenvolver ações mais amplas e inovadoras que

descaracterizem a forma substitutiva e tradicional

de uma Escola Especial.

 

II -  Dar visibilidade e divulgar o diferencial do CAIS

III - Alcançar a sustentabilidade



Recursos Públicos

Contribuições

Produtos e Serviços

Campanhas e Eventos

Projetos

PRONAS

Receita 2016

As 5 principais fontes de receita são divididas

da seguinte forma:
34,95%

15,20%

6,97%

6,97%

2,64%

34,24%



Programas e Ações Sócioambientais

Pessoas atendidas 691 pessoas
 

Média mensal de 437 assistidas

 258 matriculados no Atendimento Educacional Especializado.

Com deciência, autismo e/ou
atraso no desenvolvimento

Áreas: saúde, educação
e assistência social. 

O quadro abaixo demonstra o número de vagas, a média das pessoas atendidas
mensalmente e anualmente nos diferentes programas e Núcleos.

AB – 0 a 1 ano

NIP I – 0 a 3 anos

NIP 2 – 4 a 6 anos

NAPC – 7 a 13 anos

NEPRO > 14 anos

Total

120

90

85

85

120

500

122

75

80

85

75

437

231

128

116

102

114

691

FAIXA ETÁRIA
CAPACIDADE

VAGAS / MENSAL

PESSOAS

ATENDIDAS

MÉDIA MENSAL

TOTAL DE

PESSOAS

ATENDIDAS ANO



Programa Acompanhamento de Bebês

2009 a 2014

2015

2016

TOTAL 
(Acumulado)

742

301

231

1.274

NOVATOS
ATENDIDOS

COM RETORNOS

ENCAMINHADOS

À IP

359

73

57

489

121

62

58

241

Desde outubro de 2015 o Projeto “CAIS, uma passagem 

para a autonomia”, nanciado pelo PRONAS PcD do 

Ministério da Saúde oferece atendimentos de música para 

bebês e familiares durante os atendimentos do AB. Essas 

são ações inovadoras que buscam ampliar os resultados 

positivos do acompanhamento no desenvolvimento dos 

bebês participantes do programa. Esses atendimentos 

visam também intensicar a interação dos pais e seus lhos 

através da música e incentiva-los a brincar mais com seus 

lhos, promovendo assim o fortalecimento dos vínculos 

familiares e afetivos entre eles.

O quadro abaixo ilustra os dados dos anos de funcionamento.



NIP I – NÚCLEO DE INTERVENÇÃO PRECOCE I

Os bebês do Programa AB 

que apresentam demanda 

são encaminhados para 

este núcleo imediatamente. 

Essa detecção precoce traz 

enormes benefícios, minimi-

zando as sequelas da de-

ciência ou de alguma pato-

logia e oportunizando o 

ingresso na escola comum a 

tempo.

NIP II – Núcleo de Intervenção Precoce II

Neste Núcleo são realizados os atendimentos especi-

alizados direcionados às crianças entre  4 e 6 anos

com patologias orgânicas e/ou psíquicas e/ou psi-

cológicas atuando na prevenção e promoção da 

saúde. 

O núcleo também oferece atendimentos na área 

clínica e AEE para as crianças, mesmo para aquelas 

(4, 5 anos) que ainda não ingressaram na escola 

comum. Esta é uma ação essencial para garantir a 

inclusão escolar, pois é fundamental que o AEE já 

seja realizado em sua primeira infância.

Em 2016, foram  atendidas mensalmen-75 crianças

te, com  clínicos e de oci-10.933 atendimentos

nas no decorrer do ano. 



 Núcleo De Atendimento
NAPC – 

 Pedagógico e Clínico 
                    

São realizados pela equipe 

interdisciplinar (clínica e 

pedagógica) às crianças 

no contra turno da escola 

comum. Foram 85 crian-

ças e adolescentes aten-

didos/ média mensal com 

9.661 atendimentos anua-

is na área clínica. 

O trabalho desse núcleo se 

estende aos professores 

das escolas comuns atra-

vés da formação continu-

ada. Em 2016, foram reali-

zados encontros mensais 

com escolas municipais. 

Os encontros “Entre Esco-

las” contaram com a pre-

sença de 17 professores 

durante todo o ano. 

Alunos: média mensal

no AEE e na escola comum

Escolas

Total acumulado de alunos

incluídos desde o ano 2000

EVOLUÇÃO DA INCLUSÃO NA ESCOLA

2014

238

88

1.591

2015

226

119

1.817

2016

258

127

2.075



NEPRO – Núcleo de Educação Prossional

É responsável pela qualicação e inclusão no 

trabalho dos jovens e adolescentes maiores 

de 14 anos.

Em 2016, foram inseridos no mercado de trabalho, 15 jovens, 

sendo que destes, 05 foram encaminhados para a modalidade 

Emprego Apoiado com acompanhamento intensivo de supervisores 

às empresas, e os demais estão inseridos no trabalho com atendimento na instituição. 

17 jovens participaram do Programa Jovem Aprendiz, 
em parceria com 04 empresas 
(Tracbel, Linx, Ao Ponto, Boreda). 

 Na qualicação Prossional, foi consolidada a parceria com a Fundação José Fernandes Araújo na 

execução de um curso para 20 jovens, além de 04 cursos para a família. 

Em 2016, foram 75 adolescentes, jovens e adultos atendidas mensalmente, com 5.243 atendimentos 

clínicos e de ocinas no decorrer do ano. 

2016

03
01

294
17

Evolução da Inclusão no Trabalho

Nº Empresas com supervisão

Nº Incluídos com supervisão 

Total Acumulado Incluídos 

(desde o início do programa de inclusão)

Programa Jovem Aprendiz



NAF - Núcleo de Atendimento à Família 

No ano de 2016, o NAF realizou atividades de acolhimento e 

acompanhamento da clientela e familiares. 

Foram realizados 04 cursos de Horticultura para os pais e 

familiares através do Projeto de Inclusão nanciado pela Fundação 

José Fernandes de Araújo.

Foram realizados 13 grupos de estudo com pais de alunos 

atendidos no AEE (Atendimento Educacional Especializado) com 

objetivo de construção conjunta de caminhos para garantir melhor 

qualidade no processo de inclusão escolar.



NEPI – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Inclusão

O NEPI é o núcleo responsável pela formação da 

equipe interna do CAIS bem como pela 

disseminação de conhecimento através de 

palestras, cursos e eventos. Por meio de suas 

diversas ações, foram alcançadas 2.332 pessoas 

no ano de 2016.



Núcleo de Estudos e Pesquisa em Inclusão – NEPI

Genzyme do Brasil
SEE/MG - SRE Ituitaba

CAIS
Fundação ArcelorMi�al -Rio Piracicaba/MG
Fundação ArcelorMi�al -Rio
Piracicaba/MG
Fundação ArcelorMi�al -
Vespasiano/MG
CAIS
SEE/MG - SRE Muriaé
Fundação Arcelor Mi�al -
João Monlevade/MG
Ministério da Saúde

Ins�tuto Langage

Secretaria Estadual de Educação de MG
Associação Mineira deMedicina
do Trabalho
Ins�tuto Ester Assumpção/PUC Minas
Secretaria de Trabalho e D
esenvolvimento Social / MTE/PBH
CAIS
CAIS

TOTAL

BIMESTRAIS
05/04

20/04
04/05
05/05

06/05

18/05
01/06
08/06

29/06

20 A 23/07

18/08
27 E 29/10

06 E 07/12
12/12

MENSAL
14/12

Consultoria - Diretoria de Assuntos Corpora�vos
I Seminário de Educação Especial na perspec�va da 
Educação Inclusiva
I Seminário Interno para profissionais do CAIS
Oficina de Educação Inclusiva para Educadores
Oficina de Educação Inclusiva para Educadores

Oficina de Educação Inclusiva para Educadores

II Seminário Interno para profissionais do CAIS
I Seminário de Educação «Sociedade Plural, Escola Plural»
Oficina de Educação Inclusiva para Educadores

Comitê Nacional de Assessoramento e Apoio às Ações de
Saúde do Plano Nacional para èsspas com Deficiência
IV Congresso Internacional Transdisciplinar sobre Criança 
Adolescente
Encontro para Gestores da Rede Estadual de Contagem
30ª Jornada da Associação Mineira de Medicina 
do Trabalho
I Jornada Internacional da Inclusão
Seminário Lei de Cotas - Boas Prá�cas de Inclusão

Encontro Entre Escolas
Seminário Interno Emprego Apoiado e Avaliação das
ações 2016

10

300
45
22
45

66

40
300

32

25
50

30

1.300

17
50

2.332

ORGANIZAÇÃO DATA AÇÃO / EVENTO PÚBLICO



Premiações
Diploma de “Mérito da Mulher Contagense” pela Câmara de Contagem - 

2015

Diploma de Honra ao Mérito pelo Light up Rotary -2015

ODM Minas 1ª Edição – 24/03/2014

Projeto Incluir, Conviver e Aprender, que busca incluir crianças e 

adolescentes com deciência intelectual e autismo nas escolas comuns 

através do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Desenvolvimento do Milênio 1ª Edição é uma iniciativa do Governo de 

Minas em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e reconhece os esforços de entidades que 

contribuem para o alcance dos objetivos do milênio.

Prêmio Notáveis de 2014 – 23ª Edição

Recebeu a premiação na pessoa de sua superintendente Cristina Abrantes.

Prêmio Milton de Freitas

Direitos Humanos – Contagem 2013 – Prefeitura de Contagem

Diploma de “Honra ao Mérito” 

Recebeu do município de Contagem através do MUMAPE – Núcleo 

Municipal de Apoio a Pedagógico de Educação Especial,  o 

reconhecimento pela construção do sucesso das ações desenvolvidas por 

este núcleo de inclusão em 2012.

Prêmio Reabilitação Prossional 2011

Menção Honrosa no Prêmio Pró-Reabilitação concedido pelo Centro 

Brasileiro de Segurança e Saúde Industrial – CBSSI, por seu trabalho realizado 

em 2011.

Vencedora do Prêmio Reabilitação Prossional - 2009 - 1º Lugar na 

Categoria “Prestadores de Serviço Pelo Trabalho” – pesquisa sobre Impacto 

da Inclusão no trabalho na Autonomia do Indivíduo.



Formas de Parcerias

Apoio a projetos da Instituição por meio de incentivo fiscal:

        FIA, PRONAS PcD, Doação 2% Receita

Doação de produtos e serviços;

Compra de brindes e agendas/calendários;

Apadrinhamento de crianças

Apoio a campanhas: 

«Projeto Anjos da Guarda»; «Uma horta em cada empresa»

Compra de serviços: 

Assessoria para Empresas; Jovem Aprendiz, Supervisão da Inclusão



Parcerias

Apoio em ações da Educação prossional e Inclusão

Doações

Doações por incentivo Fiscal

Apoio a ações de saúde e educação



Contatos: (31) 3393-1988

Endereço Rua AJ, 171 - Conjunto Água Branca - Contagem/MG - Unidade II: Av. Um, 595 - Conjunto Água Branca - 

Contagem/MG
cais@cais.org.br
www.cais.org.br

INCLUSÃO, VIVA ESSA IDÉIA 

“A arte de conviver com
a diversidade”
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