
INFORMATIVO



120 DIAS 
DE TRABALHO,
MODERNIZAÇÃO
E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
    Modernização, ampliação dos serviços em 
saúde, esportes e lazer são foco da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Maranhão 
para o triênio 2022-2024. Todos voltados 
para melhor atender a advocacia 
maranhense.

     Começamos o ano de 2022 com diversos 
projetos, ações e medidas importantes. 
Conforme anunciado pelo Presidente da 
Caixa, Ivaldo Praddo,  foi dado o fim na 
anuidade/taxa de confecção de carteira de 
associado. Toda a advocacia maranhense 
que estiver com a anuidade da OAB/MA em 
dia pode usufruir dos serviços da CAAMA.

Ivaldo Praddo
Presidente da CAAMA

ESTAMOS IMPLEMENTANDO UM NOVO 
RITMO DE TRABALHO NA CAAMA”.



SAÚDE 

    Na luta contra a COVID-19, a CAAMA e 
OAB/MA realizaram testagem e campanha 
de vacinação para a advocacia 
maranhense e seus familiares incluindo 
crianças de 5 a 11 anos. Fruto de uma 
parceria entre CAAMA, OAB/MA, SES/MA e 
SEMUS São Luis.
  A testagem foi realizada em São Luís e 
nas subseções, abrangendo também a 
sociedade nos terminais de ônibus.

TESTAGEM E VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

MUTIRÃO + SAÚDE

   Em parceria com o SESI,  foi realizado em 
janeiro  consulta com a clínica-geral e em abril 
se realizou consulta (limpeza e profilaxia) com 
dentista, ambos de forma gratuita.

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

    Desde fevereiro a CAAMA passou a oferecer 
um novo serviço para toda a advocacia 
maranhense. Trata-se do atendimento voltado 
para a saúde e bem estar dos bebês e das 
mamães(gestantes, lactantes).
  O atendimento acontece nas manhãs das 
quartas e quinta-feiras  de forma presencial na 
sede da CAAMA ou por videoconferência para 
as subseções da OAB/MA e mamães em 
gestação de risco que devem ficar em repouso 
absoluto.

NOVO



Advogado LUCAS GAMA, 
de Imperatriz, Sobre o serviço

de Telemedicina 

EU PENSAVA QUE ESSE ATENDIMENTO SÓ 
SERIA POSSÍVEL PARA PESSOAS DA 
CAPITAL. SOLICITEI O SERVIÇO PELO SITE DA 
CAAMA E FUI ATENDIDO DE IMEDIATO POR 
UM CLÍNICO GERAL E O ATENDIMENTO FOI 
EXCEPCIONAL”.

   Iniciado em janeiro em parceria 
com a Conexa+. Oferece descontos 
especiais para advogadas e 
advogados em consultas com mais 
de 30 especialidades. Preços variam 
de R$40 a R$80.

TELEMEDICINA

NOVO

TELEPSICOLOGIA

NOVO

    Sessões com psicólogos (as) da Psicologia Viva, por videoconferência por apenas 
R$39,90 cada. Mais comodidade e facilidade para você!



  A CAAMA conta com várias 
especialidades para atendimento de 
crianças, adultos e idosos, com consultas 
médicas, fisioterapia, odontologia, 
atendimento nutricional, atendimento 
psicológico e drenagem linfática nos 
turnos da manhã e tarde.

ATENDIMENTOS EM SAÚDE

    Depois do sucesso da programação 
do Mês da Mulher, foi estendido para 
os próximos meses o atendimento 
gratuito com a nutricionista Michelle 
Costa na sede da CAAMA.

ATENDIMENTO NUTRICIONAL

NOVO

    Também, a partir de março, a CAAMA 
passou a disponibilizar consultas 
dermatológicas gratuitas com a Dra. 
Bruna Pandolfo.

CONSULTA DERMATOLÓGICA

NOVO



    Novo serviço gratuito na CAAMA, a 
advocacia conta agora com a Fisioterapia 
Recovery nas atividades de Ventosaterapia, 
Liberação Miofascial, Massagem Desportiva 
ou Relaxante, Pistola de Liberação, Bastão e 
Bota Pneumática. Todas as terças e 
quintas-feiras, no período da tarde. 

FISIOTERAPIA RECOVERY

NOVO

     CAAMA e OAB Maranhão iniciaram a 
maior campanha de vacinação contra 
gripe já realizada para a advocacia 
maranhense. Serão disponibilizadas um 
total de 2000 doses de vacinas contra 
H1N1, H3N2 e Influenza B e novas cepas 
de 2022. A campanha, iniciada por São 
Luís no final de abril, será estendida para 
as Subseções. A ação contou com a 
parceria da faculdade Pitágoras.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE



EM AÇÃO 

   Fim da anuidade e taxa de confecção de carteira da CAAMA. Agora, todas as 
advogadas e advogados têm acessos aos serviços da CAAMA. Basta apresentar a 
carteira da OAB/MA, com a anuidade em dia. Promessa cumprida!

ANUIDADE ZERO

   Juntamente com a OAB/MA, a CAAMA 
realizou uma ampla programação no Mês da 
Mulher voltada para a advocacia feminina: 
lives com temáticas diversas, aulas de Krav 
Magá (defesa pessoal israelense), zumba, 
atendimento com nutricionista, com 
personal trainer, de fisioterapia recovery, 
consulta com dermatologista, além da 
aplicação de botox.

SAÚDE, INFORMAÇÃO E ESPORTE NA 
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA MULHER



CAAMA SEGUROS

    O novo serviço da CAAMA, em parceria com a empresa Multinegócios Corretora 
de Seguros, oferece mais segurança e tranquilidade para a advocacia maranhense 
com condições e descontos diferenciados. Plano de Saúde, Plano Odontológico, 
Seguro Auto, Seguro Residencial, Seguro de Vida, Seguro Garantia, Seguro Garantia 
Judicial e RC Profissional são as categorias disponibilizadas.

RETORNO DA VAN DA ADVOCACIA

 A VAN DA ADVOCACIA retornou suas 
atividades, realizando o Trajeto: OAB – Fórum 
Desembargador Sarney Costa/ Fórum – OAB 
das 8h às 13h. São 16 lugares, adaptada para 
pessoas com deficiência, com ar-condicionado 
e sistema de som e vídeo.



PARCERIA SESI E CAAMA

    O Convênio da CAAMA com o Serviço 
Social de Indústria (SESI) oferece diversos 
serviços do SESI Clínica e SESI Clube 
Araçagi com condições especiais para a 
advocacia e seus dependentes.
    A advocacia poderá se associar no Sesi 
Clube com condições especiais no Plano 
Social e na Academia.
   Já o SESI Clínica oferece descontos de 
saúde geral e serviço odontológico em 
São Luís, Imperatriz, Açailândia e Caxias.

REVOGADA RESOLUÇÃO QUE  
DIFICULTAVA O ACESSO AO AUXÍLIO 
MATERNIDADE

    O Presidente da CAAMA, Ivaldo Praddo, 
revogou a resolução de Nº 002/2019  que limitava 
o acesso ao Auxílio Maternidade para as 
advogadas. A revogação atende a uma solicitação 
da conselheira seccional, Stela Anicácio.  
    Haviam imposições, feitas pelas gestões 
anteriores da CAAMA, que dificultaram a 
devolução da anuidade da mulher advogada no 
ano do seu parto ou adoção de filhos.
    “Eu também sou contra essa limitação. Nem a 
resolução nacional cria tais critérios. Eu sou a 
favor de que se faça a isenção através da OAB 
para que a advogada gestante não pague a 
anuidade naquele ano”, afirmou Ivaldo Praddo.



FALE DIRETO COM A CAAMA

  Em três meses, foram lançados o 
atendimento virtual, a marcação de 
consultas on-line pelo novo site, e a 
Central de Relacionamento com a 
Advocacia através do novo whatsapp:

(98) 99103-0017*

BOLA NA REDE

   O V Campeonato de Futsal da Advocacia 
Maranhense, realizado pela OAB 
Maranhão, por meio da Comissão de 
Esporte, e pela CAAMA segue com uma 
programação especial de jogos sempre 
aos sábados e quartas-feiras, no ginásio 
da APCEF.

I CICLOAB 2022

    O passeio ciclístico da Ordem 
Maranhense voltou! E para marcar esse 
retorno em grande estilo, a OAB/MA, por 
meio da Comissão de Esportes, e a 
CAAMA, com o apoio do Clube Pedal Bike, 
realizaram em 23/03, a primeira edição 
do I CICLOAB de 2022.



INSTITUCIONAL 

   Nos dias 17 e 18 de março, foi realizado o I Colégio de Delegados da CAAMA 2022, 
na sede da OAB/MA, em São Luís.  Na pauta da reunião, o Planejamento 
Estratégico da CAAMA para o triênio 2022-2024 e a apresentação de novos 
projetos e ações que proporcionem benefícios e vantagens em saúde, esporte, 
lazer e assistência social para a advocacia maranhense.

I COLÉGIO DE DELEGADOS DA CAAMA 2022

CONCAD REÚNE PRESIDENTES 

Em março o Presidente Ivaldo Praddo 
participou, em Brasília, do I Colégio de 
Presidentes de Caixas de Assistências dos 
Advogados, gestão 2022-2024. A reunião 
promovida pela Coordenação Nacional das 
Caixas de Assistência dos Advogados 
(CONCAD) tratou sobre campanha de 
vacinação, criação do grupo de estudos sobre 
aplicativo e grupo de compras compartilhadas 
no Conselho Federal, entre outras definições. 



   O Presidente da CAAMA, Ivaldo Praddo, e 
o Presidente da OAB/MA, Kaio Saraiva, 
juntos, desenvolvem ações que refletem o 
fortalecimento institucional em prol da 
advocacia maranhense. 

90 ANOS OAB/MA

CAAMA EMPOSSA COORDENAÇÃO 
DE ESPORTES

   A Coordenação de Esportes, 
responsável por um dos maiores 
campeonatos de Futebol do Maranhão e 
demais eventos esportivos ao longo do 
ano, teve sua nova diretoria nomeada 
em fevereiro: Fábio Cutrim (Presidente), 
Leticia Silva (Vice-Presidente), Mauro 
Aquino (Secretário-Geral) e Janaina 
Macedo (Secretária Geral Adjunta).

CAAMA PRESENTE NO I COLÉGIO DE 
PRESIDENTES DE SUBSEÇÃO DA OAB/MA

   O Presidente da CAAMA, Ivaldo Praddo, 
e a Vice-Presidente, Alynna Almeida, 
participaram do I Colégio de Presidentes 
de Subseção da OAB/MA, gestão 
2022-2024. Na ocasião, apresentaram os 
resultados de 100 dias da CAAMA com os 
novos serviços e benefícios para a classe.



CAAMA PRESENTE NA POSSE 
DO CFOAB EM BRASÍLIA E DOS 
CONSELHEIROS FEDERAIS DA 
SECCIONAL MARANHENSE

CAAMA APRESENTA 
RESULTADOS PRELIMINARES 

DA GESTÃO NA PRIMEIRA 
SESSÃO DO CONSELHO 

SECCIONAL DA OAB/MA 

CAAMA PRESENTE NAS 
SOLENIDADES DE POSSES 
DAS SUBSEÇÕES DA 
OAB/MA



Clique aqui e baixe nosso catálogo

https://drive.google.com/drive/folders/1PvZOZnIAjkyGNEsxJbgASvBrMsGrUigf?usp=sharing


DIRETORIA

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretária Geral 

Secretária Geral Adjunta 

Tesoureiro 

ALYNNA SILVA DE ALMEIDA

MARIANA FAGUNDES SERRA

ERICA DA SILVA CARIOLANO

IVALDO CORREIA PRADO FILHO

ANTÔNIO MARCOS ALVES MATOS

Suplentes 

EMERSON DE MACÊDO GALVÃO

FERNANDO DA SILVA FURTADO

POLYANA CAROLINA CIRQUEIRA BARATA

caama.oabma

CLIQUE E CONHEÇA NOSSOS CANAIS

Marcação de consultas

Central de relacionamento

caama.org.br

https://www.instagram.com/caama.oabma/
https://www.facebook.com/caama.oabma/
https://www.caama.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=559891030017



