RESOLUAO N.° 4
0 Consolho Nocional do SESI, em sessEo rea1izad
em setembro de 1947,
CONSIDERANDO ser a Servi(,o Social do Indistrio uma instituicäo ossistencial criodc
para prestar servicos cos trobaihodores do indstria em goral, dos comunicocöos, dos Ironsnortes e do pesca, born como as suas respectivas fomilias;
CONSIDERANDO quo a protecäo oos filbos de operârios constitue, assim, preocupacäe
importante do SESI;
CONSIDERANDO que essa protecäo dove sor exerida atravs do assistcia educativa, sanitária e recreativa;
CONSIDERANDO que os porquos infantIs conslituern, otualmento, o moio mais indicado
crianca, em suas necessidades de educacäo, recreacão e higione;
porcl assistir
CONSIDERANDO quo Os porques infantis oforecom ainda, ensejo paro propiciar cissist&ncia medico, dentária e outras a crianca que as frequenta;
CONSIDERANDO quo as parques infanUs, atendendo oo filho do trobaihador, resolvem
urn dos mais dificeis problernas do famIlia operária, que é o do entretenimento do crianco,

poupondo-a do convivio mats demorodo, nas ruas, em cornpanhias inconvonientes;
o Conselho Nocional do SESI, recomenda que, dentro do possivel, sojoin observadas
as seguintes diretries
a)— em relacöo aos Deportarneritos Regionais:
1.° quo o SESI mantenha parques infcrntIs, corn o objotivo do prestor assistêncici
educocional, sonit6rio o recrecitiva oos filhcs dos trabaihadores do indistria;
2 .0 quo essos porques sejam localizodos, de preferCncia, nas sédos dos orgonizocöos
esportivas j6 existontes e quo desirutom de lradicao e popularidado no lugor;
3,0 - que as porques infant is incluam, obrigotCriomente, urna escola do aplicacio 00
or ]ivre, gribineto dentario, biblioteca infantil e gobinete medico e facultativomente um jardim
do infancia.
b) - em relacäo 00 Doportamonto Nacionol
1,0_. suprir, corn auxilio dos recursos gorais, as organizaeöes a serorn instaladas dosde
em todos as Esiodos do Brasil em que as arrecadacoos nöo comportem insto1açes inois
completas do SESI;
atacar o p:obloma do socarro Cs famIlios dos industriCrios nessas zonas do baixo
urrecadacäo, quo nCo comportem a manutoncäo dos sorvicos completos do SESI, criando niicleos
iniciois do irrodiacäo dos sorviços sociais, constituidos polo CENTRO DA CR!ANcA, corn
parque infontil, sorvico do odocoçäo e saide, e possivelmente dispensCrio e Jardirn do InfCncio
30_ sempro quo possivol, dovor-se-C procurar a coloboracäo do LBA, do Dopartamenlo Nacional do Crianco, do Servico Social do Comércio ou de organizaçöes particulores, ou
outros, que porvontura existam, para lois iniciolivas.

