REs0LUçA0 N.° 13
0 Conseiho Nacionol do SESL em sessao reolizada
em setembro do 1947,
CONSIDERANDO Os resultodos do experiéncio feita no Dopartomento Regional de Sâo
Paulo, corn a criacäo do Assistência aos Esportes e Educaçäo Fisica, que vem realizando iitei5
trabaihos no difusão e amparo do prótica osportivo, no meio oporário;
CONSIDERANDO quo a portaria n.° 113 do 20 de fulho do 1946 do Ministério do Trabaiho, Indijstria e Cornércio, pelo seu artigo 3. 0 letra e. recornonda o eslimulo dos moios do
rocroacdo aos trobolhadores e suos famIlias, assim corno a prtica dos esportos e do cultura
Ilsica
CONSIDERANDO ter sido a prática do esporte e do educacäo fisica reconhocida como
nocess6rio 6 dofesa do sade do trabaihador;
CONSIDERANDO estarem os desportos onire o meio oporxrio, a despeito de bostante
difundidos, corocendo de auxilios oficiais, tendo at6 agora vivido quose quo intoiramento do
iniciativas particulares, de sous proticontes, faltando-Ihes, ainda, urna oriontacäo do caráter
mais amplo que possa dor-ihos amb2onte propicio 6 suo exoansäo
CONSIDERANDO a necessidado do planejamonto dos atividades esportivas dos beneficiários do SESI dentro do programo do auxilios quo &sto ihes dove;
CONSIDERANDO a conveniencia do ontrosamente dos sorvicos do SESI, do arnparo
aos esportos, corn as poderes piib1icos o ontidados osportivas, For intorrnédio dum órgEo control;
CONSIDERANDO o largo alcance social e patriôtico quo lena a oproximaçäo do trabaihadores do v&ios Estados do Brasil, por moio do competicãos esportivas do 6mbito noctonal;
CONSIDERANDO que a estudo do problemas locals, relativos ao incrornonto do prática
do esporte pelo trabolhador, lacilita a solucäo de situacOes idênticas, surgidas em locais dierentes, permitirido major of iciSncia no planejarnento o execucäo dos sonviços;
PROPOEM as membros do Conseliio Nacional do SESI, cihaixo assinados, que o pionãrio
adote a soguinto RESOLUcAO:
1°—quo o Consoiho Nacional rocomendo ao Dopantarnonto Nacional do Servico Social
do Indstria a crioc10 do urn Sorvico de AssistSncia 003 Esportes o Educoçäo Fisica corn o
encargo do entrosamento do SESI, corn os padores püblicos e entidades osportivas nacionais;
2. 0 - aos Departomentos Regionais a criacdo do servico similar destinado
menlo corn os poderes p6b1icos o ontidades esportivas locais.
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