RES0LUcA0 N.° 82
Aprova as relat6rios referentos Co prirneiro e
segundo quadrirnestre do ano do 1950, do Depczrtomonto Nacional e dos Dopartomentos Regionois
do Pernambuoc, Alagoas, Sergipe, Bahia, Säo
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Divisäo
Regional do Rio do Janeiro.
O Conselho Nacional do SESI, em sessão realizada
em 25 do novernbro do 1950,
RESOLVE oprovar as rolatórios apresentados pelo Departamonto Nacional, Departarnontos
Rogionais do Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia, So Paulo, Paran& Rio Grande do Sul e
Divisãa Regional do Rio de Janeiro, relativos co 1. 0 2.° quodrirnestres de 1950, RECOMENDANDO:
1) Ao Deportarnonta Nacional o oos Departomentos Regionais, a obsorvância riqorosa
dos prcxzos estobelecidos no Resolucäo n.° 30, para apresentacäo dos seus relatórios quodrirnestrais co Doportcxmento Nocionol e êsle ao Conseiho Nacionol, corn
os respectivos pareceres;
2) Ao Departomento Nacionol, que eiaboro urn osquerna padrão para a confeccäo de
rolotórios, a jim do so evitor a adocäo do critérios diversos polos órgäos regionois,
na eloboracäo dos mesmos;
3) Ao Departarnonto Nocionol, quo solo exciminoda a possibilidode do sor o relatório
anuol moldodo no padrao geral a sor criodo, enfeixondo, corn dodos estatisticos, a
atividodo nocional do SESI e dor especial otencao oos estudos em ondarnonto, pora
modific( 7ôes no Divisäo do Adminislrocäo paro meihor apareihé-la a curnrir a sua
complexa rnissão;
4) Ao Doporlamono Nocional, corno sugeriu, a crio(;äo do Delegacia Regional do
Estodo do Espirito Santo;
5) Quo sejarn intonsificados pelos Doportomentos Regionais Os rnoios do divulga(;äo
dos servicos postos pelo SESI, a disposicäo de trobaihodor, uiilizando-se, principolmonte, do relotórios niensais suscintos distribuindo-os aos emprogodores
6) Quo sejam incluidos nos relotérios anuais dos Deportarnentos Regionais as contas
oprovadas pelos respectivos Conseihos Rogionois a tim de serom opreciadas pelo
Deporlomento Nacional;
7) Ao Dpeartomonto Regional de Pernambuco, que soja examinada a possibilidade do
extender, ainda mais, a assisténcia no interior, procurondo vencer as dthculdades
apontadas; e que sejo estudoda a questäo relativa i instolaçäo de cozinhas, que
torn dodo ótimos resultados em vérios regiöes;
8) Ao Dopartarnento Regional do Alogoas,, quo seja exominada a possibilidade do
extender os trabaihos de recreacäo operério oinda urn tanto restritos dando-se
especial atencäo aos projetos em andamento;
9) Ao Dopartamento Regional do Rio Grande do Sul, quo sejo oxominodo a possibilidade do ser apressada a instalaçäo dos novos servicos planejados, para aplicação
dos soldos vorificados;
10) A Divisão Regional do Rio do Janeiro, quo seja exarninoda a possibilidado de
serorn feitos Os serviços de combate a sIfilis nos moldes doe que forarn adotados
no Dopartarnonto Regional do São Paulo.

