Programa
Cuidado
CAA/PR
Apoio e segurança 
para combater a COVID-19

Cuidando do nosso bem
mais precioso: a vida.
Neste momento de pandemia, sabemos que o mais
importante é se sentir seguro e acolhido. Por isso, a
CAA-PR elaborou um amplo projeto de auxílio, investindo
o valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
para amparar os(as) advogados(as) paranaenses em
situação de vulnerabilidade social.

Suporte para nossos(as)
advogados(as) superarem
este momento de
calamidade.

destinados para o auxílio dos(as) advogados(as) paranaenses

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO
PARA SUBSISTÊNCIA
Visamos aumentar o cuidado com sua saúde e da sua família, neste momento de pandemia e crise financeira. A
CAA-PR está disponibilizando para os(as) advogados(as)
paranaenses, que não possuam capacidade financeira para
aquisição de alimentos, um voucher ou ticket alimentação
de R$ 600,00 (seiscentos reais) que será pago em 2 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais).

Requisitos:

a) estar regularmente inscrito(a) na OAB/PR;
b) possuir comprovada carência financeira;
c) comprovar exercício atual da advocacia;
d) estar em dia com as anuidades dos exercícios anteriores;
e) não ter usufruído, no período da pandemia, de outros auxílios da
CAA-PR;
f) não estar recebendo qualquer remuneração decorrente de benefício previdenciário ou de relação de trabalho estatutária ou celetista.

+

Alimento para
quem precisa.

Valor do voucher:

R$ 600,00 (seiscentos reais), dividido em
2 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais)

Duração:
2 meses

Forma de solicitação:

Preencher requerimento devidamente instruído com documentação
hábil para comprovação dos requisitos e protocolá-lo pela internet,
através da guia processo eletrônico constante no site da OAB/PR.
(http://sistemas.oabpr.org.br/pe/).

AUXÍLIOS ESTATUTÁRIOS
Presente no estatuto, A CAA-PR ressalta que todos os(as)
advogados(as) paranaenses têm a possibilidade de resgatar os benefícios estatutários, propiciando mais segurança a seus familiares.

AUXÍLIO MENSAL:
Valor em pecúnia eventualmente concedido, a critério da Diretoria, uma única vez no ano civil pela CAA-PR, para o(a) advogado(a) paranaense que, por motivo de saúde ou de acidente, não consiga comprovadamente exercer a advocacia.

Requisitos:

a) estar regularmente inscrito(a) na OAB/PR há pelo menos 01 ano;
b) possuir comprovada carência financeira;
c) comprovar exercício atual da advocacia;
d) demonstrar incapacidade temporária, por motivo de saúde ou de
acidente, que o impeça de exercer a advocacia;
e) estar em dia com as anuidades dos exercícios anteriores.

Forma de solicitação:

Preencher requerimento devidamente instruído com documentação
hábil para comprovação dos requisitos e protocolá-lo pela internet,
através da guia processo eletrônico constante no site da OAB/PR
(http://sistemas.oabpr.org.br/pe/).

AUXÍLIOS ESTATUTÁRIOS
AUXÍLIO PECÚLIO:
Valor em pecúnia ofertado em parcela única pela CAA-PR
para os dependentes de advogado(a) paranaense que vier a
falecer, conforme os anos de efetiva contribuição de anuidades junto à OAB/PR.

Requisitos:

a) estar o(a) advogado(a) falecido(a) regularmente inscrito na OAB/PR
há pelo menos 01 ano;
b) apresentar certidão de óbito;
c) comprovante da condição de dependente estatutário do(a) advogado(a);
d) estar o(a) falecido(a) em dia com suas anuidades da OAB/PR, sob
pena de desconto do valor do débito no ato de concessão do auxílio.

Forma de solicitação:

Preencher requerimento devidamente instruído com documentação
hábil para comprovação dos requisitos e protocolá-lo pela internet,
através da guia processo eletrônico constante no site da OAB/PR
(http://sistemas.oabpr.org.br/pe/).

AUXÍLIOS ESTATUTÁRIOS
AUXÍLIO FUNERAL:
Valor em pecúnia ressarcido pela CAA-PR para a pessoa que
que custear despesas funerárias de advogado(a).

Requisitos:

a) estar o(a) advogado(a) falecido regularmente inscrito na OAB/PR há
pelo menos 01 ano;
b) apresentar certidão de óbito;
c) comprovar documentalmente, por meio de nota fiscal em nome
do(a) requerente, a realização de despesas funerais;
d) estar o(a) falecido(a) em dia com as anuidades dos exercícios anteriores.

Forma de solicitação:

Preencher requerimento devidamente instruído com documentação
hábil para comprovação dos requisitos e protocolá-lo pela internet,
através da guia processo eletrônico constante no site da OAB/PR
(http://sistemas.oabpr.org.br/pe/).

AUXÍLIOS ESTATUTÁRIOS
AUXÍLIO EMERGENCIAL:
Ajuda financeira parcial, via ressarcimento, ao(a) advogado(a) paranaense que comprove efetiva carência financeira,
para o atendimento de despesas hospitalares imprevistas
e emergenciais na área da saúde.

Requisitos:

a) estar regularmente inscrito(a) na OAB/PR há pelo menos 01 ano;
b) possuir comprovada carência financeira;
c) não possuir plano de saúde;
d) comprovar documentalmente a realização de despesas hospitalares emergenciais e imprevistas;
e) estar em dia com as anuidades dos exercícios anteriores.

Forma de solicitação:

Preencher requerimento devidamente instruído com documentação
hábil para comprovação dos requisitos e protocolá-lo pela internet,
através da guia processo eletrônico constante no site da OAB/PR
(http://sistemas.oabpr.org.br/pe/).

ENTREGA DE MÁSCARAS
A melhor arma para combater o Coronavírus é a prevenção. Por isso, a CAA-PR ressalta a importância de todos
utilizarem máscaras e protegerem-se, reduzindo o risco
de contágio e aumentando a segurança de toda a comunidade. Por isso, estamos disponibilizando para os(as) advogados(as) paranaenses máscaras não-hospitalares de
prevenção.
Observação: O número de máscaras distribuídas para os(as) advogados(as) será limitado, conforme dotação orçamentária.

+

Proteção
para todos.

APOIO PSICOLÓGICO
ON-LINE
Buscando aumentar o bem-estar e amenizar os impactos
psicológicos que podem ser causados pelo Coronavírus, a
CAA-PR está disponibilizando para os(as) advogados(as)
paranaenses, através do Projeto Saúde Mental, um canal
para contato direto com psicólogos.

Psicólogos disponíveis:
Pâmella Mocelin Falleiros,
CRP 08/10911, (041) 99962-4996
Terapia Cognitivo Comportamental (Clínica com adolescentes, adultos e dependências químicas). Responsável pelo
projeto de Saúde Mental;

Raul Alves Falleiros Neto

Valor da sessão:

CRP 08/11021, (041) 999671-8249
Terapia Cognitivo Comportamental. (Clínica com adolescentes, adultos e dependências químicas, transtornos psiquiátricos). Responsável pelo projeto de Saúde Mental;

R$ 60,00 (sessenta reais).

Forma de solicitação:

Diretamente com os(as) psicólogos(as),
através de agendamento por WhatsApp.

Caroline de Sá Klabert

+

CRP 08/18163, (041) 99715-9419
Psicanálise (Clínica com crianças e adultos);

Mirielle Talita Rosa

Apoio
emocional

CRP 08/17791, (041) 98828-4611
Psicanálise (Clínica com adolescentes e adultos).

ATIVIDADES ON-LINE
Visando melhorar a qualidade de vida dos(as) advogados(as) paranaenses, a CAA-PR está disponibilizando várias atividades on-line, como:

CORRIDA LEGAL ON-LINE:
Treinos aeróbicos orientados por professores do Projeto Corrida Legal da CAA-PR.

Valor:

Gratuito.

Forma de participação:

+

Ingresso em uma das lives geradas no aplicativo Instagram
(@corrida_legal.pr e @aulasonlinecaapr), em dias e horários
previamente anunciados nas redes sociais da CAA-PR.

Atividades e
saúde para o
seu dia a dia.

ATIVIDADES ON-LINE
FITDANCE LEGAL ON-LINE:

XADREZ LEGAL ON-LINE:

Exercícios físicos orientados por diversos estilos de dança,
guiados por professores(as) do FitDance Legal da CAA-PR.

Aulas de xadrez on-line para todos(as) os(as) advogados(as)
paranaenses e dependentes, ofertadas pelos professores
do Projeto Xadrez Legal da CAA-PR.

Valor:

Gratuito.

Forma de participação:

Ingresso em uma das lives geradas no aplicativo Instagram
(@aulasonlinecaapr), em dias e horários previamente
anunciados nas redes sociais da CAA-PR.

Valor:

Gratuito.

Forma de participação:

Ingresso em uma das lives geradas no aplicativo Instagram
(@aulasonlinecaapr), em dias e horários previamente
anunciados nas redes sociais da CAA-PR.
Cadastrar-se no site https://lichess.org/ (Plataforma Lichess)
e solicitar a inclusão no grupo Xadrez_Legal_CAA-PR.
As aulas serão ministradas nas segundas e quartas-feiras
das 19h30 às 21h20.

ATIVIDADES ON-LINE
PALESTRAS ON-LINE
DO PROJETO SAÚDE MENTAL:
Palestras do projeto Saúde Mental disponibilizadas ao vivo
pela CAA-PR.

Valor:

Gratuito.

Forma de participação:

Ingresso em uma das lives geradas no aplicativo Instagram
(@aulasonlinecaapr), em dias e horários previamente
anunciados nas redes sociais da CAA-PR.

+

Saúde
Mental

www.caapr.org.br/
@ caixadosadvogadosPR
@caa_parana

