RESOLUAO N.° 14
0 Conseiho Necional do SESI, em sessiio reolizac1
em setembro de 1947,
CONSIDERANDO ser o Servico Social do lndistria urna instituicio assistencial criodrx
para prestor servicos 005 rebalhedores do indistria em geral, dos comunicocöes dos transportes
e do pesca;
CONSIDERANDO quo a Servico Social do 1nd6strio, pora alcancar plenomente as seus
objelivos, deve conquistar a confianca dos trebalhadores, seus principais beneiiciados
CONSIDERANDO que parc alccincor 6sse objetivo, a mais aconseth6vel seth que a
própria closse trabalhedora perlicipe des etividedes do Serviço Social cta Indstria;
CONSIDERANDO que os servicos prestados, atrovés dos vários setores do Service
Social do Indstrio, visom crier o clime de complete entendimento entre a classe potronal e a
closse Irobelhodoro, previsto no Carte de Teres6poiis quondo con:lernou as hornoris de boo
vontode a cooperorem pare a Paz Social;
CONSIDERANDO a necessidade de Se organizer urn servico especiolizado, cujo escopo
seja a de arroqimentoçäo dos trobolhadores em uma unidade social parc u'a maior aproximocào
entre empregodos e empregedores,
PROPOEM as membros do Consoiho Nacional do SESI, abeixo assinados, quo o plenério odote a seguinte RECOMENDAçAO:
1° — Seth criodo, em tédas as regiöes, o Clube do Trabalhedor, cam a finolidode precipuo de congregar as Irabaihadores do indóstrio em gerol, dos transportes, des comunicacöee
e do pesca, e sues fomIlias, em uma unidade social, no intuita de meihorar-Ihes as condic6es
de vida, estimulondo, sob tédas as formos as reloc6es de convivéncia e herrnonio sacicis.
2.° - Na execucño daquelas finolidodes, a SESI prccuraré, principalmenie:
a). .pramover iniciotivos tendentes a possibilitor a elevocao do nivel morel e educecioncil do trebalhcidor:
b)

incentivor, par todos as meios a prática dos sãos principios do democrecia crista;

c) estimuler, per tédos as lormos a prática do quaisquer modelidedes de esportes;
ci) monter rolocöes e cantoctos entre os trabeihadores, estimulando a espirito de amizode, solidoriedade, discipline e Iroternidode;

e) incentivar as pendores artIsticas dos operérios, criando embiente prapicia ao seu
desenvolvimento:
1) promover a intercémbio entre as trebaihadores dos diversos regiôes, zones e cidedos, propiciendo-lhes facilidade pare o transparte e hospedagorn;
g) coaperor pore e reolizacdo dos fins socials, cam os demois servicos do SESI, bern
come corn outros entidodes cujos objetivos näo colidam corn as do Clube do Trebalhadar, mes
a êsles se cissemeihern.

