RES0LU4;A0 N.° 113
Aprovo o relatório do Departainento Nocionol, relativo ao exercicio de 1951.
Esquemo de Relatório Podrdo.
Nomenclotura dos utividades.
0 Conseiho Nocional do SESI, em sessäo realizada
em 25 de abril de 1952,
RESOLVE:
Aprovor o relotório do Departomento Nacionol do Servico Social do Indistrio, reterente
00 exercicio de 1951, n1e comproendidas as atividodes dos &gàos regionais, monifestando o

seu agrado pelo desonvolvimento e eficincia das atividodes desses &gâos, inclusive no suo ocäo
do penetrocão no interior dos Estodos, ossim coma polo boo odministracäo dada oo Dopartamento
Nociono] 0 00 scu Sorvico de Abostecimento e, assim sondo, louvo, de urn modo gerol, a execucäo dos servicos do SESI, nos referidos Estados, e polo Deportomento Nacional no rnbito noci000l;

Recomenda:
ci) A aprovacão do nomenclotura dada ls atividados do SESI polo Deparlamento Nocional e a esquernatizoçäo dada, propondo, ainda, quo solo eta diulgada nos Dop ortamentos Regionais o solo adolada imediotamonte, de modo que figure no próxirno
relatório e, quo solo solicitodo oos Deportornentos Reqionais que formuiem a Secretario
do Conseiho Nacional as sugestöes e olterac6os quo a prálica rocomondar:
b) quo o Deparamenlo Nacional promova, pelos moios do que dispuser, o rocoihimento, ainda que porcelado, dos débitos do determinados órgäos arrecadodores,
tais coma a IAPETC, a IAPM, e as dos Caixos de Aposentadoria e Pensöes:
C) quo isso rocolhimento aos coires do Instituicao seja promovido urgentomonte,
de vez quo a orrecadacäo já foi olotuoda, estando êsse vultoso numorério é disposicäo
dos reforidos órgäos orrocadadores, quondo são nocess6rios é Instituicãa paro ci
exocucao dos seus servicos 500iais; e

d quo o Depariamento Nacionol prornova, urcj on;emente, a elaborocäo do Osquema de Relatório Padräo, coma ]he foi otribuido polo item 4. 0 do Resolucao n. 1 105,
do modo a ser adotado polos Dopartamontos Rogionois, no pr6ximo rolat&io quo devexãa
aprosentar 00 Canselho Nocionol.

Ariexo
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NOMENCLATUBA DAS ATIVIDADES DO SESI
ATIVIDADES DE SERVIO SOCIAL
1 - Servico Social de cases individuals
2 - Serviço social de grupos
3 - Colocacäo e reemprego
II - ATIVIDADES DE EDUCAcAO SOCIAL
I - Educacäo social de adultos e menores
2 - Educacao artIstica do adultos e menores
3 - Esportes, educacao fisica e recreacäo
111 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
1 -. Assistncia módica
2 - Assistência odontológica
3 - Assistência hospitalar
4 - Assistência juridica
IV - ATIVIDADES DE ASSISTNCIA ECONOMICA
1 - Assistncia alimenlor
2 - Assistncia farrnacuIica
3 - Assistncia Icnica e finonceira ci escolas de servico social, cooperativas, sociedades do auxllio m(atuo etc.
V - ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO - SOCIAIS
1 - Estudos e Pesquisas
VI - ATIVIDADES DE DIVULGAçAO E PROPAGANDA
1 - Divulgaçäo e propaganda impressa
2 - Divulgaçäo e propaganda irradiada
VII - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1 - Subvencöes cx empresas (Resolucöes n.° 9, 21 e 31 do Conselbo Nacional do SESI)
2 - Cadastro industrial
3 - Pessoal (distribuicäo pelas atividades desenvolvidas)

Anexo x resoIuco n.° 113-2
RELATOEIO PADRAO
(formato ofIcio, impresso, mmiografado ou datilografado. Tamanho 0,325 x 0.225)
CAPA
(Inscricao contendo, an alto, escudo e timbre do SESI regional; ao centro, "RELATORIO DE ATIVIDADES DO ........ (perfodo) ........ de 19 ...... (coo).
SOBRECAPA
(Identica a capa)
TEXTO
I -- INTR0DucA0
(Ap)-esentacao ligeira e menco resuniida e generalizada dos principais ocorrencias do
perIodo, isto é, festas, visitas ilustres, inauguraçöes, comemoraces etc.)
II - ATIVIDADES DE SERVIO SOCIAL
(Focalização dos atividades dsle setor, segundo o esquema da nomenclature das atividades do SESI)
III - ATIVIDADES DE EDIJCAçAO SOCIAL
(Focalizacao das atividades dste setor, segundo o esquema da nomenclatura des atividades do SESI)
IV - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
(Focalizaçäo dos atividades dêste setor, segundo o esquema do nomenclatura des atividades do SESI)
V -- ATIVIDADES DE ASSISTENCIA ECONOMICA
(Focalizacao dos atividades dste setor, segundo o esquema do nomenclature des citividades do SESI)
VI - ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS
(Foca1izaco dos etividades dste setor, segundo o esquema do nomencicxtura des atividades do SESI)
VII - ATIVIDADES DE DIvuLGAcAO E PROPAGANDA
(Foca1izacEo dos atividades dêste setor, segundo o esquema dcx nomenclature des etividades do SESI)
VIII - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
(Focolizacao des otividades daste setor, segundo o esqueme dcx nomenclature des
dodes do SESI)

GIIVI-

IX - CONCLUSAO
(Apreciacüo e crftica do desenvolvimento dos serviços sob os aspectos tcnico, funcional e administralivo e encerramento)
X - ILuSTRAcAO
(Anexacao, pela ordem dos assuntos expostos, de tebeles e graficos ilustrativoe).

