Sociedade Espirita Ramatis
Rua José Higino, 176, Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 20520-202
Tel.: (21) 2572-1302 *
Fax: (21) 2298-1701
CNPJ: 33.991423/0001-70
E –mail: ramatis@ramatis.com.br
Site: www.ramatis.com.br

PROTOCOLO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA
SOCIEDADE ESPÍRITA RAMATIS
1.

A SER reiniciará suas atividades presenciais aos poucos e com os seus Tratamentos
Espirituais devidamente adequados, enquanto durar as restrições decorrentes da
pandemia do Covid-19.

2.

Inicialmente teremos as palestras públicas com os passes coletivos no final a partir
de 16 de novembro de 2020, nos seguintes dias e horários:

Quartas-feiras

às 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e
19h

passes coletivos e fluidificação da
água ao final.

Sábados

às 9h e às 18h30

REUNIÕES DE CROMOTERAPIA

Segundas-feiras

às 18h30

Sábados

às 13h e às 15h30

PALESTRAS DO TRATAMENTO 2
1h20 de duração c/

1h30 de duração c/
passes coletivos e fluidificação da
água ao final.
3.

O ingresso e a participação nas Palestras e Reuniões públicas da SER estão
condicionados à realização do Agendamento prévio, através do link:

https://www.ramatis.com.br/agendamentos, quando o paciente receberá
um “ticket” de confirmação com o QR Code impresso.
4.

Este ticket, impresso ou na tela do celular, deverá ser obrigatoriamente
apresentado no portão de acesso da SER para verificação pela equipe, que
franqueará o acesso ao Salão.

5.

Este agendamento se faz necessário em função da limitação de assentos no Salão
de Tratamentos Espirituais, devido o distanciamento de segurança obrigatório.
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6.

Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para a entrada nos horários das Palestras
e Reuniões públicas.

7.

Os portões serão abertos com 20 (vinte) minutos de antecedência para ingresso dos
frequentadores nas palestras.

8.

Sugerimos aos frequentadores mais vulneráveis à COVID-19, que optem pelo
tratamento espiritual à distância, disponíveis em nosso site e redes sociais.
Sugestão, consonante com o Art. 4º da Lei Estadual (RJ) Nº 8.906, de 29.06.2020.

9.

Neste momento, nos tratamentos acima relacionados, somente será permitido o
ingresso de pessoas a partir de 12 anos de idade. Contamos com a compreensão de
todos.

10. Só será permitida a entrada e/ou permanência no interior da SER, quem estiver
fazendo USO DE MÁSCARA. Procure usar máscaras de cor clara e que cubram a
boca e o nariz. Aqueles que, por qualquer motivo, não puderem fazer o uso das
máscaras poderão ser atendidos através do Tratamento Espiritual à distância,
disponível em nosso site www.ramatis.com.br.
11. Na porta de entrada da SER, será medida a temperatura corporal de cada pessoa
através de termômetro infravermelho digital. Serão liberados para entrar somente
as pessoas que não apresentarem estado febril (temperatura abaixo de 37,5°C).
12. Na porta de entrada, as pessoas também deverão higienizar suas mãos com álcool
em gel disponibilizado e pisar no tapete sanitizante para desinfetarem seus
calçados. Além destes recursos, existem diversos “dispensers” de álcool em gel nas
dependências da casa.
13. As janelas do salão de tratamentos espirituais e palestras estarão abertas e os
ventiladores ligados. Os aparelhos de ar-condicionado permanecerão desligados.
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14. Todas as cadeiras estarão dispostas no Salão com espaçamento mínimo de 1 metro
e meio entre elas e serão higienizadas com álcool 70%, antes e após as palestras.
Pedimos que não as retirem dos lugares marcados no chão.
15. A Cantina estará funcionando, mas não será permitido o consumo de alimentos no
local. As pessoas poderão adquirir alimentos para viagem e retirarem-se em
seguida, não permanecendo no ambiente de forma a evitar a aglomeração.
16. Os bebedouros foram bloqueados, conforme protocolo de segurança.
17. Nossa Livraria estará funcionando para aquisição de livros e será permitido o acesso
limitado de pessoas.
18. Solicitamos a compreensão e colaboração de todos os frequentadores, no sentido
de não permanecerem no interior e na parte externa da SER após o término de cada
Palestra e Reunião. Encerrada a palestra, será solicitado que todos os pacientes se
retirem com o distanciamento necessário, para que seja realizada a higienização do
salão da SER, para a próxima palestra.
19. Manteremos, em todos os horários das palestras, uma equipe de médiuns e
colaboradores para prestarem assistência a todos que precisarem e ajudar a manter
o distanciamento e o uso obrigatório das máscaras, abordando o paciente caso haja
algum descumprimento às novas regras de protocolo de segurança.
20. Nossas Palestras e Reuniões públicas contarão com médiuns expositores, ledores,
auxiliares (de apoio) e passistas.
21. O Tratamento Espiritual ainda permanecerá à distância, através de nosso site
www.ramatis.com.br. Os passes das reuniões públicas serão somente coletivos,
efetuados por médiuns amparados pelos Mentores Espirituais, ao final da palestra,
no momento da Prece Final.
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22. As águas trazidas pelos pacientes em garrafinhas, seja com água filtrada (trazidas
de casa), ou seja com água mineral (adquiridas na cantina), serão fluidificadas pelos
Mentores Espirituais no final dos Passes Coletivos efetuados no encerramento das
Palestras. As garrafinhas deverão ficar tampadas e permanecerem nas mãos dos
pacientes durante a palestra. Todavia, deverão ser destampadas no momento da
fluidificação.
23. Recomenda-se que os pacientes tragam seus pedidos de Irradiação e Preces já
prontos de casa, pois não haverá lápis nem papéis disponíveis.
24. Aqueles que possuírem Cartão de Tratamento poderão trazê-lo para ser
devidamente carimbado.
25. Não se preocupem com o prazo de validade do Cartão de Tratamento.
26. Se estiver com sintomas de gripe, dor de garganta, falta de paladar, ou ter sido
contaminado por COVID-19 há menos de 15 dias do início das palestras, por favor
não venha à SER neste momento. Recomendamos que procure seu médico.
27. Observe também o distanciamento no acesso aos banheiros.
28. Solicitamos a compreensão e cooperação de todos para que sigam as orientações
dos médiuns voluntários e demais colaboradores da casa, que estarão orientados
para a efetivação do socorro fraterno.
É uma alegria muito grande, poder reabrir a nossa casa, mas contamos com
sua especial compreensão para que sejam evitados abraços, beijos fraternos e apertos
de mãos. Lembrem-se que estamos vivendo um momento atípico – Pandemia. não é o
momento em favor da segurança de todos. Com certeza, um sorriso e um olhar carinhoso
nos tocarão a Alma!
Sejam todos bem-vindos!
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Muita Paz e muita Luz!
CLÉIA GONÇALVES
Presidente da SER
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