RESOLUAO N.° 18
o Consolho Nacional do SESI, em sessäo recilisade
em setembro de 1947,
CONSIDERANDO que o Servico Social da Indástria tern coma linalidade geral promover a bern estar social do trabalhador no indistria o attvidades assemeihadas;
CONSIDERANDO que a uçäo do SESI abrange todo o território nacional, cabendo ao
Departamento Nacional prover as necessidades daquelas regiöes em quo houver problomas
de solucâo vital pora a harmonia das classes interessadas no atividcxde industrial, e em que
as verbas arrecadadas I orem insuficiontes;
CONSIDERAN1)O Que so enquadra nas atividades do SESI a protecão do saido do
trobaihodor, especialmente naquelas zonas em que forem mais prec&ias as condicöes sanitárias,
CONSIDERANDO que em Pernambuco as problemcxs do saiide do trabaihodor tern caráter extrernamente grave, achando-se as classes operárias contaminadas em grande escala, pela
tuberculose, polo schistozomose, pelo impaludismo e por outrcis mol6stias;
CONSIDERANDO que a grande eslôrco isolado dos industrials daquela regio näo tern
conseguido resolver satislat&iamente o problema sanitário;
CONSIDERANDO que essa situacäo concorre coma fator importante, para o desajustomento social quo so verifica em Pernambuco, onde as classes trabolhadoras, ante as dificuldades quo enfrentarn, so deixam fàcilmente arrastar para a campo das reivindicacöes politicos,
conlrârios aos intorêsses do indüslria, constiluindo uma preocupacäo constante para todo a
pals, corn refloxos nocivos para tôda a sua comunidade industrial;
CONSIDERANDO que a arrecadacão do SESI em Pernambuco C insuficiente para atender a solucao dos graves problemas sociais quo interessam, em iiltima instCncia, a tCda a
indtstrio nacional,
PROPOEM os membros do Conselho Nacional do SESI, abaixo assinados, que o plonCrio adote a soguinto RESOLUcAO
Fica o Departamento Nacional autorizodo a estudar, cam os elomentos apresentados
pelos Conselhos o Departamentos Regionais, ou outros, medidas visando a solucCo do problomas
sociois de corCter urgente a quo sejam do Crbita do SESI, mas para os quais nCo haja recursos
normals. Os pianos serCo apresontados C consideroçCo do Conseiho Nacional, em sua prCxima
sessCo ordinCria, em novembro vindouro.

