RESOLUçAO N.° 3
0 Conseiho Nacional do SESI, em sessão realizadri
em setembro de 1947,
CONSIDERANDO ser a Servico Social da Indistria uma instituico assistencial criada
para prestar servicos cos trabaihadores da indstria em gerol, das comunicacöes, dos transportes e cia pesca, bern como s suas fomIlias;
CONSIDERANDO que a assistência do SESI aos trabathcxdores e suns familias deve
exercer-se também no setor cultural;
CONSIDERANDO que as bibliotecas constituem ensejo oxceiente de formacao e ampliaçäo de cultura;
CONSIDERANDO sor benéfico é prpria estrutura democrâticci do pals o esciarecimento
do rnassa aperària, através de leitura sadia;
CONSIDERANDO quo a leitura 6, também, além de fator do cultura, elemento recreativo;
CONSIDERANDO quo a recreacão do trobalhador constitue preocupaçäo do Serviço
Social da Indóstria;
CONSIDERANDO quo as trabalhadores da indiistria näo dispöom de recursos próprios,
do orientaco e de oportunidades para a leitura dos livros que mais possarn interessar é sun
iormacbo moral e cultural;
CONSIDERANDO quo a hábito da loitura so Las através cia própria prótica da leituro;
CONSIDERANDO quo é do interêsse do SESI proporcionar melhores oportunidades do
leitura nos Lrabalhadores alvo de sua assisténcia;
CONSIDERANDO quo as bibliotocas circulantos já provaram sua superioridade sôhro
as domais, no exporiência de todos os dias, no pals e no ostrangeiro;
CONSIDERANDO que o transporte dos livros ao préprio moio operério, a fébrica e
residéncia do trabaihador, concorrer grandemento para incremento do hébito da leituro, poupando tempo e trabaiho ao operário,
PR0POEM os mombros do Conseiho Nacionol do SESI, que o plonário adote a seguinte
nEsoLucAo:
1 0 —quo a SESI mantenha, oiUe fér possivol e conveniente, bibliotecas circulantes
para uso dos trabaihadores e suas farnIlias;
2. 0 - que essas bibliotecas sojom situcidas junto aos postos de servico mantidos polo
SESI, ou junto as fébricas;
30 - que, além do acêrvo do livros, que permanece junta ace postos ou fébricus, o
SESI faca circular, frequentemente, volculos transformados em bibliotecas, quo percorram as
hairros opor6rios, lovando os volumes ate 6 porta das fCbricos e as casas dos trabaihadores.

