
 
 

Caros associados e frequentadores da AMEM – Associação Espírita de Maringá, 

Retornamos com as atividades de palestra pública presencial às terças-feiras 

às 15h e às quintas-feiras às 20h. A AMEM receberá um público limitado de 40 

frequentadores, em atendimento ao protocolo de combate à disseminação do 

Coronavírus aprovado por um médico infectologista. 

Retornamos também com a atividade de Diálogo Fraterno presencial às 

terças-feiras das 14h30 às 16h e às quintas-feiras das 19h às 21h. 

Estaremos atualizando as informações por este canal. 

A palestra será transmitida pelo Canal da Amem, que pode ser acessado pelo 

endereço eletrônico a seguir: 

https://www.youtube.com/channel/UCke9VIp8n00z0mfgS8zoJeA/featured 

Mas todos poderão assistir as palestras a qualquer horário visitando esse 

mesmo Canal, acessível também pelo link de nosso site: www.amemmaringa.com.br.  

Fica mantido o plantão de Diálogo fraterno online às segundas-feiras das 15h 

às 17h e das 19h às 21h; às terças-feiras das 15h às 17h; às quartas-feiras das 15h 

às 17h e das 19h às 21h; às quintas-feiras das 14h às 15h30min e às sextas-feiras 

das 14h às 15h30min.  

Ressaltamos a necessidade de agendar com antecedência o atendimento 

fraterno on-line pelo fone da AMEM  44-99950-4664. 

O atendimento de Diálogo Fraterno presencial será desenvolvido com os 

seguintes critérios: 

- haverá uma proteção de acrílico para uma maior segurança aos atendidos e 

atendentes; 

- os atendentes e os atendidos deverão usar máscara; 

- o atendimento será realizado em sala mais ampla do que o local habitual para que 

se garanta a distância de 1,5 metros entre os atendentes e o atendido; 

- atendentes e atendidos receberão álcool em gel para limpeza das mãos antes e 

depois do atendimento; 

- os móveis utilizados no espaço serão limpos com álcool 70 a cada 30 minutos, assim 

como as maçanetas das portas; 

A recepção e a livraria ficarão abertas de segunda a sexta-feira das 13h às 

18h e às quintas–feiras das 13h às 18h e das 19h até 21h30 para pagamento de 

mensalidades dos associados e venda de livros espíritas. 

Abraços fraternos e que Jesus nos abençoe em Sua paz!! 

Maringá, 25 de agosto de 2021. 

Conselho Deliberativo da Associação Espírita de Maringá - AMEM 


