REsoLuçAo N.° 44
O Conseiho Nacional do SESI, em sesIo realizcxda
em 17 do novombro do 1948,
CONSIDERANDO que a SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA Ioi criado corn a linolidado de
estudar, planojar e executar, direto ou indirotornonte, medidos que contribuarn para o bern estar
social dos trabclhadores no indiistria a nas atividodes assernelhadcxs, concorrendo para a meihorio do padräo goral de vido no pals, o, born assim, poro o aporfeiçoamenta moral e civico
o o desonvolvirnonto do espirito de solidoriedade entre as classes;
CONSIDERANDO que sse elevado programo do SESI tern &rnbito nacionol, sonde necessrio exocuti-lo corn real proveito pora a Iraboihodor, nas rogiöes industrials do pals onde mais
vivos so manifestorn as desajustarnentos sociois pela major concentrocRo dos massas operárias;
CONSIDERANDO quo a acöo benéfico do SESI em deterrninadas regiées oinda concorroria para agravar a insotisfaçäo do mosso oper6ria noquelas regiöes onde a menor arrecodacão tarnosse impossivel a prestocäo de services em correspondência corn as graves problemos socials a atendor;
CONSIDERANDO quo certas regi505 industriois do pals, em consoquéncia do inferior
valorizacöo dos seus produtos, tern urno economia precário que tomb mais intensos as problemas sociais, constituindo-se importantes focas do ogitacäo politico-social a representar grove
porigo paro tCda a cornunidode brasileira;
CONSIDERANDO quo o Estado do Pernambuco, em virtude do boixa romunoracdo do
sou principal produto industrial - a açiicar - corn a custo de suo producäo ogravada par
folores do ordern clirn6tica, 6 uma rogiOo empobrocida, tradicionalrnente sujoito a movimentos
de agitocäo politico-social, nela florescondo, de modo lrnpor em todo a Brasil, as mais perigosos
idoologios oxtromistas, corn roflexos nacivos sSbro as demais ogruparnentos sociois do pals;
CONSIDERANDO quo, par disposicão institucianal e pela oriontoçRa quo trocou a Conselho Nocionol, essos rogiOos do pals em quo forern mois graves as prablernos sociois e em
que, consoquontemente, a açãa do SESI podor6 trozer rnoioros benolicios, reolizarido integralmente as objetivos paro quo foi criado, ossas rogiöes devem ser auxiliodos corn recursos estranhos 6 sua arrocadac&o normal, fornocidos polo Departamonlo Nacional;
CONSIDERANDO quo, corn essa superior visOo a reconhocondo as razöes oqui expendidos, o Conselho Nocional concodeu 00 Deportomonto Regional de Pernambuco, no exorcicio de
1948, urno verbo suplernontar do Cr9 3.60.000,00 (trés milhOes e seiscentos Mil cruzeiros) distribuida em duodCcirnos de Cr9 300.000,00 (trezontos ml! cruzeiros);
CONSIDERANDO quo osso vorba suplomentor perrnitiu a criacäo e rnanutencOo do importontes servicos sociais, conquanto nRo lasso suficiente para instolacao cornpleta dos centros
sociois disseminados polo interior do Estodo, as quais teriom a suo ofic6cia redobrado corn
urn ournento dosso vorba;
CONSIDERANDO quo serio do mais desostroso efoito e do imprevisiveis consequéncbs, a paralizacäo dos serviços executados corn a verho suplomenlar o quo näa seria posslvel
manier corn o orrecadacào ordinéria do Departamonto Regional do Pernambuco, imporlando,
präticamente em onular tCdo a interisa e provoitosa cbra J 6 roalizado polo SESI nosse Estodo
o constituindo fator do descrédito para esso institut(.Tão,
RESOLVE:
0 Departarnento Nacional manteré puro 0 exercicio do 1949, a verba especial do
a)
Cr9 3.600.000,00 (trés rnilhöos o soiscontos mll cruzoiros) corn qu3 ouxihou a Dopartarnonto
Regional de Pernambuco no exercicto do 1948, entregando ossa vorho aa relerido Deporlamento
Regional em duodCcimos mensois do Cr9 300.000,00 I trezentos mil cruzoiros);
b) 0 Dopartornento Nacional conceder6 aindo ao Departamonta Regional do Pernambuco, no exercicio do 1949, a titu!o excepci000l, uma verba do Cr9 2.400,000, (do's rnilhOos e
quatrocenias mil cruzeiros), pago tcrmbCrn, em duodicirnos rnensais, para auxiliar a inslalacäo
compteto dos ceniros soctais no interior do Estodo, através dos quois so exorce a atividade
do SESI riessa regiäo.

