PROPOSTA DE
PALESTRA DE
PREVENÇÃO
COMPETÊNCIAS GERAIS DA PALESTRA
Tema: Álcool no Ambiente de trabalho
Conteúdo:
 A história do Trabalho e a produção de bebidas
alcoólicas;
 Industrialização e o progresso;
 A problemática do álcool no trabalho.

Carga horária: 1:00 hora.
Data: A combinar
Recursos Didáticos:
-

Aparelhos Multimídia.

Objetivo Geral:
Informar os colaboradores de empresas, sobre a evolução do trabalho e da indústria. E como a
industrialização das bebidas alcoólicas tem prejudicado a indústria.

Público Alvo:
Todos os profissionais da Empresa.

Investimento:
Contribuição da empresa para a realização da palestra é de: R$300,00. (Na cidade de Blumenau está
incluso o valor do transporte).
Se forem mais de uma palestra o valor poderá ser diferenciado.

Formas de Doações (Nestes casos a Palestra não terá custos para a empresa)


Doação de 1% do IMPOSTO DE RENDA para a Cruz Azul via FIA – Fundo da Infância e
Adolescência, com abatimento do Imposto a Pagar. Podem usufruir deste benefício às
empresas que fazem sua contabilidade pelo lucro real.



Doação de até 6% do IMPOSTO DE RENDA por pessoas físicas (sócios, proprietários,
gerentes, diretores, supervisores e outras pessoas ligadas à empresa). Podem usufruir deste
benefício quem faz a declaração anual de ajuste do IR pelo modelo Completo.

Doação via depósito






Caixa Econômica Federal - Ag. 0411 /Op. 003
Conta. 2299-2.
Banco do Brasil - Ag. 2307-8 / Conta. 277.000-8.
Pequenas doações mensais: via fatura de energia
elétrica (Entre R$ 5,00 e R$ 20,00; por um grupo
de 10 pessoas).
A empresa também pode contribuir de outras
formas, com doação de serviços e produtos da
mesma.

O que é a Cruz Azul:
A Cruz Azul no Brasil fundada em 23 de junho de 1995
é uma organização civil, privada, sem fins lucrativos, e
cristã independente de qualquer tendência política ou
vínculo confessional. É reconhecida como entidade
beneficente de Assistência Social, e atua na área da
dependência química, com enfoque para as
Comunidades Terapêuticas e Grupos de Mútua Ajuda,
através de seus programas de Educação Continuada,
Grupos de Apoio e Prevenção. É uma extensão da Cruz
Azul Internacional fundada em 1877, em Genebra Suíça, e está presente em mais de 40 países.

Contatos:
Fone: (47) 3337- 4200
Email: prevencao@cruzazul.org.br
Site: www.cruzazul.org.br

