RESOLUAO N.° 42
0 Conselho Nacional do SESI, em sessdo realizoda
em 8 do juiho de 1948,
CONSIDERANDO ac ssreiias r(,.Ia--8es técnicas e Luncionais enire seguro social e providncio o sorvicos soclais
CONS1DERANDO qu a i000rnpreensäo e igeothncia dos I ir.alidades reals dos InsWuto
de Providncia Social trasern insalisacöec octro as massos trobalhadoras;
CONSIDERANDO quo 6 imperiosa a vulgarizoçao dos nc:mcs doutrin&ios e técnicao
do sogu:o social e do pre;idncia pera quo aiir.jorn oonarnenc' sous ohjeiivos
CONSIDERANDO quo interessa as ir.slituidos dos Servicos Sociais quo os trabaihodores, coniribuintes dos instittcc-s do providccia, sintarn-se ratisfeitos 0 confianlos;
campanha do descrédito e
CONSIDERANDO que so torr.a necessrio contrapor
propaganda desmoralizadora quo rosultarn do ignothncla, ou do rn f& urn sm-ho osciorecimento
dos benoficios do seguro social e do providncia;
CONSIDERANDO nor sou turno, ous nterosoo
seguro social e previdência;

00

SESI a divulgaçäo do principios do

CONSIDERANDO, porrn, finalmente quo nao node ser cornprornetida a responsabilidade do SESI corn a divulgogdo do princioios quo as orgonizoçöes do Previdência Social ndo eslejam em condicOes do aterder , cumprindo cries dcc:rnenar polo obeervacc a estudos, a possibilidade de prostocäo dos services e a eiici8ncia dos organize Os oxistenles,
RESOLVE:
1 0 — rocomendar cm- Departomentos Regior.ois e as Delogocias Regionais quo incluam
em suos atividades as oosquisas sôbre os encargos do Providncio o do Seguro Social, estudando
as sum— doficiências o cousas, conhecondo dos cases do insalislacão o irregularidade pm-a a
sua documentcçDo, corn o jim do possibilitar ostudcs do ordem goral polo Consolho Nm—tonal.
visando estabelecer uma coiaboracöo cada voz major corn os órgãos do Previdência ou que
sirvorn do base a oporiuno pronunciarnonto junto acs altos podores do Rop6b1Lca;
2.0 os rosultados d3sses ostudos e resquisas dovorn ocr oncarninhados ao Consolho
Nacional at 30 dias antes do sue prdxirna reunaão;

3 1- - rocornondar a vulgarizagao do informagöes práticas sabre Direitos e Deveros do
seguro social e previdência social.
Rio de Janeiro, 8 do juiho do 1943.

