RESOLUAO N.° 153
Fbca as diretrizes gerais pora as atividodes do SESI.
0 Conseiho Nacianal do SESI, em sess5o realizada
em 27 do abril do 1955,
RESOLVE:
As atividades do SESI deveräo desenvolver-se, em todo o pals, tendo em vista as soguintes diretrizes gerais:
1 .0 - Coda Doparlamento dever6 estender sua redo assistencial de ccôrdo corn a distribuicäo da populacaa operária, corn sua capacidade financeira e peculiaridades do meio em
quo atuar;
2.0 _ Devendo ser a educac8o o principal objetivo do SESI, recomenda-se o uso preferencial de processos assistenciois prevenlivos, do modo especial no comboto a doenças a hogelos sociais, corno meios econ6rnicos e eficientes e mats harmônicos corn aquele objetivo;
30 - Rocomendo-so usor pracessos educativos qua visern a coloboracäo consciente do
assistido polos Ceniros Socicis do SESI, e através do cooperativismo, dos diversas forrnos do mutualismo, dos clubes de troboihodares, etc.:
40 - Quo os Deportomonlos, ao pionejor suos atividades, deem preferéncio, sempre
quo possivel, x colciboroçäo 0 00 oproveitomento dos recursos já OXiStonles no comunidode;

5.1- Instituir, sempro quo pass ivel, a cobranca do taxas rnódicas sôbro as sorvicos medicos, dentários o outros, excotuodos os serviças educocionais prestados polo SESI cos seus benoflciérios;
6 .0 - Recomendar 00$ Deportamentos Regionais quo näo sejarn dosviodos recursos do
SESI paro subvenç6es, doacöes o auxilios a pessoas ou ontidades alheias aos mterêsses do
Servico Social do Indóstria;
70_ Quo se realize, tao breve quonto possivel, urno reuniäo do advogodos, juntamento corn os Dire;ores ou Representantes Regionais, no sentido de se firmor urn ontendimento juridico sôbre os virios ospectos quo defluom do Decreto-lej n.° 9.403, de 25 do junho do 1946.
quo criou o orgonizou o Serviço Social do Indistrio (SESI), convidondo-se, préviarnente, os Institubs e Ca;xas qua arrecadm paro esta Entidado, visando-se, enlirn, soluçäo dehinitiva pora a
assunto;
8.0 Quo o SESI promovo intercâmbio entro os seus sorvidores especializodos; quo cancoda bolsas do estudo, para iormaçao do Assistentes Sociois nos escolos ji existentes; quo esttmule a meihorlo do pessoci técnico otrovés do realizaçäo do seminrios, do somanos do ostudos, do cursos int005ivos do formocao e aperfeiçoamento;

- Que so promovam, atrav€s do Departamento Nacional, estudos no sontido do atualizor os modêlos cu formulas existontes, de nomeclotura do servicos o outros, no momenta em vigor, conforme Rosolucao do Conselho Nocionol do n.° 113. do 25/4/1952;
10. 0 - Quo as reuni0os do Conseiho Nocional sojam precedidos do sernin&ios do tócnjindicados polos Derjcrtcimentcs Regionais o polo Departomento Nacionci, consoanto tem6rjo
préviamento orgonizado;
COS,

11°—Quo o Departomento Nocionol atribOo a Divisao do Ccorderiaçao do Eritidade
o encorgo do rooxuminor e reestudar tOdos as Resolu96es em vigor, baixadas pelo Conseiho Nacionol, de modo a constituir subsIdio 0 próxima reuniäo do Conselho; o
12. 0 — Em suos atividodes prolissionais, as servidores devoräo ter sempre em vista agir
do ocOrdo corn "os principios morals ortonbodores do açäo do SESI", consubstanciados no Resoiucao n.° 22 do Conselho Nacionol, do 6 do julho do 1948.

