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ICEFLU - NOVA DIMENSÃO

SANTO DAIME

São Paulo, 29 de setembro de 2020.

 
PROTOCOLO OFICIAL PARA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS ONLINE

A Secretaria da ICEFLU, buscando preservar e resguardar a Doutrina do Santo Daime e toda a irmandade, 
recomenda que os participantes dos encontros online (“lives da ICEFLU”) sigam as orientações listadas abaixo:

- Preparar o local com referências da doutrina, com um Cruzeiro e uma vela.
- Permanecer nas posições recomendadas em nossos ritos (sentado ou em pé), com vestimenta apropriada: 
farda azul ou branca, ou roupas claras – de acordo com o evento do dia.
- Não consagrar o Santo Daime ou qualquer medicina em frente das câmeras, durante os encontros.

Lembramos que um roteiro do evento será disponibilizado com a programação a ser seguida. É importante 
que os participantes tenham o roteiro em mãos para acompanhar o evento e estarem preparados, quando for 
a sua vez de cantar.

Ressaltamos que, ao adentrar a plataforma do aplicativo Zoom, o participante concorda em cumprir este 
protocolo e concorda também com a política de privacidade do aplicativo Zoom, aceita que sua imagem seja 
compartilhada, em contexto cerimonial, outrossim, declara-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades 
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/2018 - “LGPD”, e obriga-se a adotar todas as 
medidas razoáveis para garantir, por si, os seus Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

Ao adentrar a plataforma do aplicativo Zoom, o participante concorda em cumprir este protocolo e aceita que 
sua imagem seja compartilhada, em contexto cerimonial.

O participante declara-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis em razão da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/2018 - “LGPD”, e autoriza a reprodução de sua imagem por meio do 
aplicativo utilizado e nos canais indicados, e em caso de discordância obriga-se a adotar todas as medidas 
razoáveis para garantir, por si, a proteção dos dados conforme insculpido na referida LGPD desligando sua 
câmera, além de poder exercer os seu direito de proteção de dados solicitando a modificação, edição ou 
exclusão definitiva da sua participação na Live, ou seja, o cancelamento da sua autorização, mandando um 
e-mail para eventos@iceflu.org. O uso indevido do conteúdo registrado nos encontros e a inobservância das 
condições aqui previstas poderão, em último caso, gerar responsabilização legal em via judiciais e/ou 
extrajudiciais por uso indevido de conteúdo protegido, bem como pelo desrespeito ao direito de privacidade 
constante da legislação civil e constitucional brasileira.
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