RESOLUcAO N.° 54
Realizacao da reunião do novembro do Conselho
Nocional, em Salvador - Bahia.
o Cortselho Nacional do SESI, em sessäo realizada
em 5 de fuiho de 1949CONSIDERANDO que cx Servico Social da Indstrio SESI, & erninenlernenle, uma instituicão quo vive corn inensidode as ideois civicos do nosso povo, realioando corn a sua diviecs
- Pela Paz Social no Brazil - cx ma's sadjo ob:o do brasilidade construtiva;
CONSIDERANDO quo a Cidode do Salvador, Capital Primaz do Brash, cornemora, noste
ano do 1949, cx "IV Centenário de Fundacxo", o que significa, em nossa forrnocäo histórica, quo
o Brasil completa a seu IV s6cuio de Vida Nacior.ol, pois, au, nas terras de Santa Cruz, Cobral
fez plantar o sImbolo da nossa F4, a Tome do Souza, corn a inslalacdo da primeira Cidado e do
Primeiro Gov&rno Geral deu-nos exist&ncicx politico;
CONSIDERANDO quo as comernorocoes centenárias do Cidade do Salvador lorBo urn
caprichoso prograrno do festas civico-populares, a reacenderern as tradicöes culturois do sua
gonte, e quo a veiha Cidade - logItirno relic6rio do grandezas históricos, omoldurada do modemos atracöes - 4 urn rocanto aprazivel a centro cultural quo otrair6 4 curiosidode dos quo
se interessom em conhecer as nossas origens históricas e senlir as poisagens encanlodoras da
Naturezo Brosileira, cxli pr6digarnente bela;
CONSIDERANDO quo, não obsiante sor festivo todo a ano do 1949, o rn4s do novombro 6 a ocosiao dos festas máximas dcx comernoracäo;
CONSIDERANDO que essa hornonogern preslada 4 Cidade do Salvador, muito iocará a
sensibilidade civica do povo baiano;
CONSIDERANDO afinol, qua Resoluçöos anteriores oprovaram fôssem recrlizodos, em
outros Estodos, reuniöes ou visitos do Conselho Nacional, par isso ser mui justa provo do cathter
nacional do SESI,
RESOLVE:
Quo a Reuniäo Nacional do SESI, em novembro de 1949, tenho como s4do a
Cidade do Salvador, em homenogem 00 "IV Centenário do Fundacão do Cidads do
Salvador". numa demonstraçâo do como a Servico Social dcx Ind4striu (SESI), congratulando-se corn cx Iranscurso do gronde eiem4ride nacional, vive, intonsarnente, os faslos
gloriosos dcx nossa formacäo politica.

