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Apresentação

A Jornada também foi um importante instrumento
para aproximação com entidades sindicais que
se encontravam distantes do DIEESE. Durante as
atividades, foram usados produtos específicos
de divulgação, desenvolvidos no âmbito de uma
Campanha de Filiação do DIEESE. Por meio de uma
ação permanente de técnicos e das Direções Sindicais
do DIEESE, foram filiados, em 2010, 52 entidades. Em
dezembro de 2010, a instituição totalizou 620 sócios
ativos.
Em 2010, o DIEESE também esteve presente
com estande em diversos eventos de relevância do
movimento sindical, como a Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora, realizada em 1º de junho de
2010, em São Paulo. Neste evento, o Departamento

Tiveram continuidade em 2010 as gestões para a
criação da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho.
Seguindo as diretrizes e os procedimentos estabelecidos
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), foi realizada a visita in loco da
comissão de avaliação da Coordenação de Avaliação
dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino
Superior da Daes/Inep, que aprovou e credenciou, em
primeira instância, o funcionamento da escola de nível
superior do DIEESE.
Ainda com o objetivo de viabilizar a implementação
da Escola, foi dada continuidade aos trabalhos para
adequar e instalar a instituição de ensino em uma sede.
Em 2010, foi celebrado um contrato de cessão de uso
gratuito com a Superintendência do Patrimônio da
União, que aprovou a utilização de um prédio da União
pelo DIEESE para a instalação da Escola.
Além de destacar algumas questões marcantes, este
relatório procura retratar todo o conjunto de atividades
realizadas pela equipe do DIEESE, de acordo com
as diferentes áreas de atuação: Relações Sindicais,
que envolve trabalhos e estudos de assessoria ao
movimento sindical, atividades de formação sindical
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Com o tema “Negociações coletivas em 2010:
Recuperação salarial e redução da jornada de trabalho”, a
Jornada reuniu 1.354 dirigentes sindicais, de entidades
filiadas ou não ao Departamento. Também foram
promovidas Jornadas Regionais em Sorocaba, Santos
e Campinas, todas cidades do interior do estado de
São Paulo, com a participação de 90 dirigentes.

participou da organização até a elaboração do
documento “Agenda para um projeto nacional de
desenvolvimento – com soberania, democracia
e valorização do trabalho”, distribuído durante a
Conferência. Ainda nesta atividade, o DIEESE lançou
o livro “Salário Mínimo – Instrumento de Combate à
Desigualdade”, que trata, de maneira abrangente, das
diferentes dimensões que o salário mínimo assume no
debate que se desenvolve na sociedade brasileira.

DIEESE

Em 2010, o DIEESE manteve-se firme no propósito
de caminhar junto com o movimento sindical
brasileiro, apoiando, referendando e desenvolvendo
propostas para os trabalhadores e toda a sociedade.
Uma das formas adotadas para dar prosseguimento
à Jornada pelo Desenvolvimento com Distribuição
de Renda, realizada em 2007, em parceria com as
centrais sindicais, foi promover a Jornada Nacional
de Debates em 26 capitais da Federação e no Distrito
Federal.
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e a Rede de Apoio à Negociação Coletiva (RAN)
para os dirigentes e assessores sindicais, além
da articulação do trabalho em Redes Setoriais;
Pesquisas, que reúne as pesquisas permanentes
como a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego),
a Cesta Básica Nacional, levantamentos temáticos,
setoriais ou de categorias, e as pesquisas sindicais,
como o balanço das negociações dos reajustes
salariais; Estudos e Desenvolvimento, que
tem como objeto de trabalho a elaboração e a
realização de projetos pioneiros, além da pesquisa
e da reunião de informações de fontes primárias
e secundárias de dados e também o subsidio à
implantação de projetos de Observatórios do
Trabalho.
A divulgação de trabalhos desenvolvidos pelo
DIEESE, para o movimento sindical, ou a sociedade
civil, o desenvolvimento de produtos (inclusive
para a Campanha de Filiação) e a padronização
dos trabalhos da equipe são atribuições do setor

de Comunicação. Outras áreas também mereceram
atenção especial ao longo de 2008: a tecnologia da
informação, importante para concretizar a articulação
da equipe para a produção técnica, e a administrativa
e financeira, que contribuiu para a organização
interna, realizou a gestão de pessoas e deu suporte a
todas as atividades do Departamento.
O DIEESE realizou, também, atividades em
cooperação técnica com a academia, diferentes
esferas do poder público do país, bem como
instituições internacionais.
Além das informações sobre a produção técnica
e sobre as atividades das quais o DIEESE participou
ao longo do ano, este relatório apresenta o balanço
dos principais dados financeiros do Departamento no
ano de 2010, além do parecer, assinado por auditores
independentes, do balanço patrimonial do DIEESE.
A Diretoria

DIEESE
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Consolidação das atividades
Quadro 1 - Consolidação das atividades do DIEESE em 2010
Relações sindicais
Assessoria
Participação em eventos sindicais
Negociação coletiva
719
Reuniões
1.381
Assembleias
112
Outros eventos
212
Atendimento
Movimento sindical
2.127
Sociedade civil
3.481
Instituição governamental
152
Trabalhos técnicos
Estudos setoriais
586
Estudos diversos
158
Estudos e Pesquisas
193
Releases e boletins
350
Tabulações Especiais
106
Educação Sindical
Seminários e cursos
201
Palestras e debates
263
Pesquisa
Pesquisas temáticas
42
Comunicação
Atendimento à imprensa
948
Imprensa (Entrevistas/coletivas)
1.319
Estudos e Pesquisas (série)
6
Nota Técnica
8
Outras publicações
8
Outras mídias (CD ROM/DVD)
3
Série Trabalho no Comércio
1
Série Trabalho e Construção
2
Divulgações eletrônicas para os sócios
63
Cedoc - Biblioteca
Atendimentos – Biblioteca
Interno
1.225
Movimento sindical
310
Sociedade civil
45
Instituição governamental
15
Atendimentos Cedoc
610
Tecnologia da informação
Consultas ao sítio do DIEESE na Internet
855.000*
(número de visitas no ano)
Número de hits ao ano
32,2 (milhões)

Obs.: a) No item publicações, estão considerados apenas os
trabalhos publicados sob responsabilidade da área de
comunicação. Demais produções como boletins e
pesquisas em meio eletrônico ou outros artigos estão
relacionados no capítulo comunicação
b) Em 2010, os estudos salariais elaborados pela equipe
em atendimento ao sócio passaram a ser contados
como atendimento
c) foi alterado de 30 para 15 min. o tempo de conexão
mínima, considerado como visita. O dado considerado para
conversão de 2009 deve ser 813.000.
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Quantidade

DIEESE

Atividades
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Consolidação das atividades
Quadro 2 - Resumo das atividades dos DIEESE em 2010

DIEESE
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Atividades
Relações sindicais
Negociação coletiva
Reuniões
Assembleias
Outros eventos
Atendimento
Instituição governamental
Movimento sindical
Sociedade civil
Trabalhos técnicos
Estudos setoriais
Estudos diversos
Educação Sindical
Seminários e cursos
Palestras e debates
Pesquisa
Pesquisas temáticas
Comunicação
Atendimento à imprensa
Imprensa (entrevistas/coletivas)
Estudos e Pesquisas (série) (1)
Nota Técnica (série) (1)
Outras publicações
Outras mídias (CD-ROM/DVD)
Série Trabalho no Comércio (1)
Série Trabalho e Saúde (1)
Série Trabalho e Construção (1)
Divulgações eletrônicas para sócios (1)
Cedoc - Biblioteca
Atendimento - Biblioteca
Atendimento - Cedoc
Tecnologia da informação
Consultas ao sítio do DIEESE na Internet
Número de visitas no ano:
Número de hits ao ano

Área
Escritório Nacional e ERs

Subseções

Total

478
729
53
121

241
652
59
91

719
1.381
112
212

102
1.325
2.364

50
802
1.117

152
2.127
3.481

283
59

303
99

586
158

99
194

102
69

201
263

–

–

42

939
1.275
6
8
8
3
2
–
1
63

9
44

948
1.319
6
8
8
3
2
–
1
63

–
–

–
–

–

–
–
–
–
–

1.595
610

855.000
32,2 milhões

Nota: 1) Apenas a Área de Comunicação (EN) foi responsável, em 2010 pela expedição destes estudos, sendo, assim, considerado nesta instância
Obs.: a) O sinal (–) significa que o Escritório não fez esse tipo de serviço ou não há sistemática de mensuração
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Dados financeiros
Demonstração do resultado dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(Valores em reais)
2010

2009

6.969.418,44
5.944.216,07
10.942.925,33
8.300,94
12.240,00
23.877.100,78

5.843.164,89
4.385.380,69
12.712.044,09
4.964,73
2.509,78
22.948.064,18

17.673.552,01
213.349,06
2.073.349,42
1.478.759,34
481.548,76
318.089,79
277.952,24
601.729,77
375.305,17
11.321,06
181.167,55
(194.615,19)
23.491.508,98

16.940.141,94
211.088,33
1.760.193,95
1.656.951,05
435.430,35
306.795,17
267.219,60
545.722,25
334.701,23
10.531,75
155.952,33
74.455,20
(152.886,71)
22.546.296,44

RESULTADO OPERACIONAL
Desp./Rec.não operacionais

385.591,80
-

401.767,74
-

RESULTADO DO EXERCÍCIO

385.591,80

401.767,74

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal e Encargos (NE-6)
Serviços Prestados por Terceiros PF
Serviços Prestados por Terceiros PJ
Despesas com Eventos
Transportes Terrestres
Serviços Diversos
Despesas com Materiais
Comunicações e Tarifas
Aluguéis
Despesas Tributárias
Depreciação
Devedores Duvidosos
Financeiras Líquidas (NE-7)

DIEESE

Nota: As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Relatório Sintético de Atividades 2010

Contas
RECEITAS OPERACIONAIS
Contribuições Sociais
Contratos c/Associados e Subseções
Contratos e Convênios (NE-5)
Publicações
Outras Receitas
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Parecer Balanço Patrimonial
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Atividades do DIEESE

1. Assessoria à negociação
A assessoria à negociação coletiva é um momento
importante da ação sindical na luta por melhores
salários, emprego e condições de trabalho. O DIEESE
assessora as entidades filiadas no processo de
negociação coletiva, realizando diversos trabalhos
técnicos e participando de atividades do movimento
sindical.
As atividades de assessoria compreendem
realização de estudos e trabalhos técnicos sobre
temas de interesse dos trabalhadores; assessoria
às negociações coletivas; atendimentos pessoal,
eletrônico e telefônico para informação ou resolução
de dúvidas. Além disso, inclui a participação em
assembleias, congressos e reuniões das entidades de
trabalhadores.
Em 2010 foram prestados 2.127 atendimentos
ao movimento sindical, 3.481 à sociedade civil e
152 às instituições governamentais sobre temas
relacionados à conjuntura e negociação, emprego

2. Rede de Apoio à Negociação Coletiva - RAN
Com a experiência adquirida em muitos anos
de assessoria à negociação, desde 2004 o DIEESE
disponibiliza, aos seus associados, um serviço
nacional que dá acesso a seus bancos de dados,
entre outras funcionalidades. Trata-se da Rede de
Apoio à Negociação Coletiva – RAN que dá acesso a
informações sobre negociações através da internet.
Com ela é possível ainda:
Acessar a base de dados do DIEESE: acordos,
greves, salários, entre outros;
Acessar trabalhos técnicos produzidos pelo
Departamento;
Acessar uma base de dados atualizada diariamente
sobre empresas;
Registrar as negociações coletivas;
Registrar as negociações das quais participa;
Trocar informações com outros negociadores
sindicais.
Desde sua implantação, a equipe técnica e os
dirigentes sindicais sócios do DIEESE vêm sendo
capacitados para o uso da RAN e estão sendo
regulamentadas algumas funcionalidades do ambiente
de trabalho colaborativo, como a agenda e o depósito
de arquivos.

Relatório Sintético de Atividades 2010

A área de Relações Sindicais diz respeito a todas
as atividades de assessoria direta às entidades
sindicais; formação sindical e à Rede de Apoio à
Negociação – RAN, realizadas de forma articulada
pela equipe técnica do Escritório Nacional, Escritórios
Regionais e Subseções do DIEESE. Desde 2008, o
DIEESE realiza jornadas nacionais de debates sobre
temas relacionados à negociação coletiva em todas
as capitais brasileiras. Em 2010, no período de 23
de março a 08 de abril, foi realizada a IV edição
da Jornada, que teve como tema as “Negociações
coletivas em 2010: Recuperação salarial e redução
da jornada de trabalho”. O evento foi realizado nas
26 capitais e no Distrito Federal e contou com a
participação de 1.354 dirigentes sindicais.

e renda, desenvolvimento, políticas públicas,
indicadores macroeconômicos entre outros. A equipe
do Departamento realizou 1.393 estudos, participou
de 719 mesas de negociação assessorando mais de
602 sindicatos sócios, e, além disso, acompanhou
os sindicatos em 1.381 reuniões de preparação da
negociação ou com entidades patronais e participou
de 112 assembleias sindicais. Esteve, ainda, presente
em 212 eventos sindicais, como comemorações e
solenidades, encontros, congressos, eventos temáticos
e setoriais, a convite dos sindicatos.

DIEESE

Relações sindicais
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Atividades
A RAN conta atualmente com 703 usuários, sendo
192 da equipe do DIEESE e 511 sindicais, de 161
entidades sócias.

DIEESE
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Educação

A educação, enquanto área de atuação do DIEESE,
está calcada em um projeto político de uma classe –
a classe trabalhadora – que considera a educação
para adultos, prioritariamente, dirigentes sindicais,
como a possibilidade de produção e de apropriação
de um conhecimento que responda aos interesses
dessa classe.
Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pela
área de educação no DIEESE têm como objetivo
propiciar o diálogo entre os conhecimentos
produzidos por dirigentes ao longo da vida, o seu
repertório, e o conhecimento científico socialmente
produzido e acumulado.
As atividades de formação podem ser
desenvolvidas através de:
seminários, cursos e oficinas;
palestras e debates;
programas de capacitação em negociação (PCN);
programas em cooperação com outras instituições.
Em 2010, o DIEESE promoveu 201 seminários e
cursos e realizou 263 palestras e debates. Foram
desenvolvidas, ainda, atividades formativas em
cooperação com outras instituições.
A área de educação do DIEESE é a responsável
pelo desenvolvimento do projeto – em tramitação
junto aos Ministérios da Educação e do Trabalho
– de implantação da Escola DIEESE de Ensino
Superior. Este projeto ao mesmo tempo em que
reafirma a centralidade das questões do trabalho na
sociedade contemporânea numa perspectiva da classe
trabalhadora, procura também atender ao constante
processo de renovação de lideranças sindicais.

Entre os outros projetos realizados pela área
de Educação do DIEESE, destaca-se o projeto
“Fortalecimento da participação dos trabalhadores
na regulação sanitária no Brasil – Convênio com a
ANVISA”. Este projeto, que iniciou em dezembro de
2010, tem por objetivos a promoção da inclusão e
qualificação da representação dos trabalhadores nas
instâncias de participação social da ANVISA mediante
processos de sensibilização, pesquisa, capacitação,
comunicação e formação de rede sindical de
informações sobre saúde pública e vigilância
sanitária, contribuindo para o aperfeiçoamento do
processo regulatório da ANVISA.
Com a reformulação no organograma do
Departamento que resultou na recriação da
Coordenação de Educação, a Biblioteca e o Centro
de Documentação passaram a integrar esta área,
e continua a ser responsável pelo acervo que vem
sendo constituído desde 1955. Sua composição
procura seguir os eixos temáticos do planejamento da
instituição, possuindo materiais relacionados a todas
as áreas de atuação do DIEESE.
No que se refere à Biblioteca e ao Centro de
Documentação, foram realizadas, em 2010, 2.205
consultas, sendo 610 ao arquivo e 1.595 à biblioteca.

Pesquisa

A realização de pesquisas é fundamental para
a assessoria do DIEESE ao movimento sindical.
Sua atividade, neste campo, é subdividida em três
áreas básicas. Uma relaciona-se com as Pesquisas
Permanentes, de grande porte, desenvolvidas ao longo
dos anos e que estruturam a ação do Departamento.
Outra área refere-se às Pesquisas Temáticas,
desencadeadas por um período determinado e com
vistas a explorar um aspecto específico, seja de
interesse do movimento sindical, de um grupo de

8
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1. Pesquisas permanentes
Desde sua fundação, o DIEESE desenvolve
pesquisas e indicadores que têm como objetivo gerar
informações sobre renda, custo de vida, mercado
de trabalho e negociações coletivas, de forma a
contribuir com os trabalhadores para o conhecimento
e a compreensão da realidade. Esta produção inclui
o Índice de Custo de Vida (ICV); Pesquisa Nacional da
Cesta Básica; Pesquisa Cesta Básica DIEESE-Procon
em São Paulo, Salário Mínimo Necessário; Pesquisa
de Emprego e Desemprego (PED); e o Banco de Dados
Econômicos e de Mercado de Trabalho.
2. Pesquisas temáticas
Para atender às necessidades do movimento
sindical, o DIEESE elabora estudos e pesquisas com
duração determinada sobre assuntos de interesse
dos trabalhadores, em parceria com o movimento
sindical ou com outras instituições. Esta produção
caracteriza-se pela diversidade temática e de
abordagem, podendo focar questões estruturais,
conjunturais, regionais e/ou setoriais. Foram
desenvolvidas em 2010, 42 pesquisas temáticas.
3. Pesquisas sindicais
A área das Pesquisas Sindicais foi desenvolvida
pelo DIEESE para a produção de estudos e registro
de informações sobre a negociação coletiva e a ação
sindical dos trabalhadores brasileiros. As Pesquisas
Sindicais são compostas por três sistemas de
acompanhamento, a saber:

Sistema de Acompanhamento de Contratações
Coletivas – SACC-DIEESE
Sistema de Acompanhamento de Salários –
SAS-DIEESE
Sistema de Acompanhamento de Greves –
SAG-DIEESE
Também estão incluídas nesta área de atuação,
as pesquisas de perfil de categoria – com um trabalho
em andamento – a pesquisa “MeuSalário”, e estudos
relacionados as novas formas de remuneração.
Também faz parte o projeto Decisões para a Vida,
desenvolvido pela Ituc, UNI e Wage Indicator
Foundation, em parceria com entidades regionais em
14 países. O projeto tem como foco mulheres jovens,
de 17 a 29 anos, que atuam em ocupações ligadas
aos serviços.

Estudos e Desenvolvimento

A área de Estudos e Desenvolvimento tem como
objeto de trabalho a elaboração e a realização de
projetos pioneiros, e está em seu âmbito a execução de
estudos que podem, no futuro, gerar novas pesquisas
permanentes, temáticas ou sindicais. Também
está entre os objetivos da área, tratar de questões
relacionadas à análise do mercado de trabalho e
das políticas públicas de emprego, trabalho e renda.
Para atuar neste tema, o DIEESE vem desenvolvendo
metodologia e implantando, através de parcerias com
governos municipais ou estaduais, os Observatórios
do Trabalho. Em 2010 o DIEESE manteve projetos
de Observatórios do Trabalho via contratos com
Prefeituras ou governos estaduais: Pará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Belo Horizonte,
Goiás, Campinas, Osasco e Curitiba.
Além disso, está no âmbito desta área elaborar os
estudos nacionais do DIEESE e articular a implantação
de projetos de desenvolvimento, como por exemplo, o

DIEESE

sócios ou de uma entidade contratante. Uma terceira
área refere-se às Pesquisas Sindicais – anteriormente
denominada Banco de Dados Sindicais. Seu objetivo
é desenvolver estudos especiais em temas como
contratação coletiva, negociações salariais e greves.

Relatório Sintético de Atividades 2010

Atividades
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Atividades
da distribuição de renda, salário mínimo, previdência,
entre outros.

DIEESE
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Comunicação

O interesse em difundir sua produção fez com que
o DIEESE desenvolvesse uma área de comunicação,
em funcionamento desde 1986. O setor tem uma
interface com a sociedade civil, através dos meios
de comunicação, outra com o movimento sindical, e
uma terceira, com o público interno.
A ponte com a sociedade civil é feita através
dos meios de comunicação. Para a realização desta
tarefa, o setor mantém um serviço de atendimento
que tria e encaminha solicitações, orienta na
execução de pautas; faz a intermediação para o
desenvolvimento de matérias especiais; envia avisos
de pauta, organiza entrevistas coletivas ou outras
formas de divulgação, elabora e encaminha notas à
imprensa ou outras divulgações realizadas.
Para o movimento sindical, o setor desenvolve
produção específica que visa socializar o
conhecimento produzido pelos técnicos do
Departamento através de todo o seu trabalho, além
de procurar dar um atendimento especial à imprensa
sindical. Há ainda um terceiro tipo de público a ser
atendido, constituído pela equipe do DIEESE em
todo o país, para o qual é desenvolvida, no dia a dia,
uma política de comunicação.
As publicações do DIEESE incluem material
impresso constituído por livros, anuários,
cartilhas e publicações especiais, além de folders
desenvolvidos para divulgar as diferentes atividades
do Departamento. Nos últimos anos, porém, com
a disseminação do uso da comunicação eletrônica,
o DIEESE desenvolveu uma linha de publicações
específicas para a internet, além de produzir material
em CD-ROM ou em vídeos. Assim, os sistemas

eletrônicos de comunicação ganharam lugar
privilegiado, facilitando o envio de textos, trabalhos
técnicos e a comunicação interna, além de tornar
quase toda a produção acessível por meio do sítio.

Tecnologia da informação (TI)

A área referente à Tecnologia da Informação
visa ampliar a capacidade de organização das
informações e de comunicação interna e externa da
instituição, divulgando a produção do DIEESE para
as entidades sindicais e a sociedade. Encontramse, no âmbito desta área, a manutenção do sítio do
departamento, o desenvolvimento e implantação
de softwares, treinamento da equipe e manutenção
e ampliação da infraestrutura. Em 2010 foram
realizadas 855.000 visitas ao sítio do DIEESE e no
ano, o número de hits chegou a 32,2 milhões.

Cooperação técnica

O DIEESE estabelece intercâmbio, cooperação
técnica, convênios e contratos com universidades,
instituições de pesquisa, organizações multilaterais,
entidades da sociedade civil e governos federal,
estadual e municipal. A cooperação técnica
objetiva potencializar as atividades de pesquisa,
formação e divulgação da produção técnica
do DIEESE, além de ampliar e consolidar os
vínculos com outras entidades e organismos que
desenvolvem atividades relacionadas às questões
de interesse dos trabalhadores.

Relações institucionais

O DIEESE desenvolve uma extensa agenda
de encontros, reuniões e participação em
eventos promovidos por entidades nacionais e
internacionais, órgãos públicos e governamentais.
Além disso, a instituição recebe a visita de
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273 eventos e participou como palestrante em 57
atividades.

Representação institucional

O DIEESE tem atuado em fóruns institucionais
como órgão assessor ou representante de entidades
e/ou centrais sindicais. Além disso, participa em
várias instâncias de universidades e entidades
públicas. Em 2010, o DIEESE esteve presente em 41
destes fóruns.

DIEESE
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entidades sindicais internacionais, personalidades,
órgãos de pesquisa e organizações da sociedade.
Fazem parte das atividades da instituição: presença em
reuniões e em fóruns institucionais, participação em
eventos promovidos por estas entidades, muitas vezes
como palestrantes e o recebimento de representantes
destas entidades e personalidades públicas.
Em 2010, o DIEESE se reuniu com 210 entidades
nacionais e internacionais, órgãos públicos e
governamentais em 564 reuniões, esteve presente em
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Ficha técnica
“O DIEESE é um órgão unitário do Movimento Sindical Brasileiro destinado à produção e difusão de conhecimento e
informação sobre o trabalho em um contexto multidisciplinar, tendo como instrumento de análise o método científico,
a serviço dos interesses da classe trabalhadora, sem prejuízo da diversidade das posições e enfoques sindicais.”
(Estatuto do DIEESE – artigo 3º)
Entidades sindicais filiadas ao DIEESE

DIEESE
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Data de Fundação
22 de dezembro de 1955
Estrutura Organizacional
Direção Sindical: Nacional e Regionais
Direção Técnica
Corpo Técnico e Administrativo
Escritório Nacional
Escritórios Regionais: 17
Subseções: 38
Número de Funcionários: 274
(entre equipe técnica e administrativa)

Número de filiados ao DIEESE por região(1)

Região/Estado

Região Norte
Amazonas
Pará
Região Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Região Centro-Oeste

Nº filiados

13
14
2
36
27
1
13
15
1
14
11

Região/Estado

Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Tocantins
Região Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
TOTAL

Nº filiados

47
27
2
2
17
42
37
116
58
62
64
620

Nota: 1) Posição em 31/12/2010

DIREÇÃO TÉCNICA – 2010 (Responsável pela execução do planejamento)
Diretor Técnico - Clemente Ganz Lúcio
Coordenador de Estudos e Desenvolvimento - Ademir Figueiredo
Coordenador de Relações Sindicais - José Silvestre Prado de Oliveira
Coordenador de Pesquisas - Francisco de Oliveira
Coordenador de Educação - Nelson de Chueri Karam
Coordenadora Administrativa e Financeira - Rosana de Freitas
DIREÇÃO SINDICAL NACIONAL DO DIEESE – 2010 – EXECUTIVA
STI Metalúrgicas Mecânicas Guarulhos - Josinaldo José de Barros - Presidente
STI Energia Elétrica Campinas - Alberto Soares da Silva - Vice-presidente

STI Metalúrgicas ABC - João Vicente Silva Cayres - Secretário
STI Metalúrgicas São Paulo Mogi e Região - José Maurício da Silva - Diretor
SEE Bancários de São Paulo - Ana Tércia Sanches - Diretora
STI Metalúrgicas Mecânicas Osasco - Antonio de Souza - Diretor
STI Energia Hidro Termoelétrica BA - Paulo de Tarso Guedes Brito Costa - Diretor
STI Energia Elétrica SP - José Carlos Souza - Diretor
FE em Asseio e Conserv. do Estado de SP - Carlos Donizetti F. de Oliveira - Diretor
SEE Assessoramento Perícias Pesquisas RS - Mara Luzia Feltes - Diretora
Sind. Professores do Ensino Oficial SP - Zenaide Honório - Diretora
STI Metalúrgicas Curitiba - Pedro Celso Rosa - Diretor
Sind. dos Serv. Públicos Federais de PE - Maria das Graças de Oliveira - Diretora
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CD
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
Direção Técnica
(responsável pela edição desta publicação - Maio de 2011)

Clemente Ganz Lúcio - Diretor técnico
Ademir Figueiredo - Coord. de estudos e desenvolvimento
José Silvestre Prado de Oliveira - Coord. de relações sindicais
Nelson Karam - Coordenador de educação
Francisco J. C. de Oliveira - Coordenador de pesquisas
Rosana de Freitas - Coord. administrava e financeira
Direção Executiva 2011
Zenaide Honório - Presidenta - Sind. dos Prof. do Ensino Oficial do Estado de SP
Josinaldo José de Barros - Vice-presidente - STI Met. Mecânicas e de Mat. Elétricos de
Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel
Pedro Celso Rosa - Secretário - STI Metal. de Máquinas Mecânicas de Material
Elétrico de Veículos e Peças Automotivas da Grande Curitiba - PR
Alberto Soares da Silva - Diretor Executivo - STI de Energia Elét. de Campinas - SP

João Vicente Silva Cayres - Diretor Executivo - Sind. dos Metalúrgicos do ABC - SP
Ana Tércia Sanches - Diretora Executiva - SE em Estab. Bancários de SP, Osasco e Região - SP
Antônio de Sousa - Diretor Executivo - STI Metal. Mec. e de Mat. Elét. de Osasco e Região - SP
Paulo de Tarso G. de Brito Costa – Diretor Executivo - Sind, dos Eletricitários da Bahia - BA
José Carlos Souza - Diretor Executivo - STI de Energia Elétrica de São Paulo
Tadeu Morais de Sousa - Diretor - STI Metal. Mec. e de Mat. Elét. de SP, Mogi e Região - SP
Mara Luzia Feltes - Diretora Executiva - SE em Empresas de Assessoramentos, Perícias,
Informações Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul
Roberto Alves da Silva - Diretor Executivo - FE em Serviços de Asseio e Conservação
Ambiental Urbana e Áreas Verdes do Estado de SP
Maria das Graças de Oliveira - Diretora Executiva - Sind. dos Serv. Públicos Federais
do Estado de PE
Equipe Técnica que elaborou este relatório
Eliana Martins - Geni Marques - Iara Heger - Marcelo Dalla Pria - Patrícia Lino
Costa - Ubirajara Caputo
Projeto e Produção Gráfica
Caco Bisol Produção Gráfica Ltda (Márcia Helena Ramos)
Tiragem
1.000 exemplares

Escritório Nacional e Escritório Regional de São Paulo
Rua Ministro Godói, 310 Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05001-900
Telefone (11) 3874-5366 - Fax (11) 3874-5394 - www.dieese.org.br - en@dieese.org.br

Escritórios Regionais
Amazonas
Rua Duque de Caxias, 1.021 - 1º andar - sala 2
Praça 14 de janeiro - Manaus/AM - 69020-141
Tel.: (92) 3631-0795 - ramal 202
E-mail: eram@dieese.org.br

Goiás
R. Quatro, 515 - sala 1.518 - Ed. Parthenon
Center - Centro - Goiânia/GO - 74026-900
Tel./Fax: (62) 3223-6088
E-mail: ergo@dieese.org.br

Bahia
R. do Cabral, 15 - Nazaré - Salvador/BA - 40055-010
Tel.: (71) 3242-7880 - Fax: (71) 3326-9840
E-mail: erba@dieese.org.br

Minas Gerais
R. Curitiba, 1.269 - 9º andar
Centro - Belo Horizonte/MG - 30170-121
Tel.: (31) 3222-9395 - Fax: (31) 3222-9787
E-mail: ermg@dieese.org.br

Ceará
R. 24 de Maio, 1.289 - Fortaleza/CE - 60020-000
Tel.: (85) 3253-3962 - Fax: (85) 3231-1371
E-mail: erce@dieese.org.br
Distrito Federal
EQS 314/15 - Área Especial - Projeção I 1º andar - Brasília/DF - 70382-400
Tel.: (61) 3345-8855 - Fax: (61) 3345-7615
E-mail: erdf@dieese.org.br
Espírito Santo
Rua Caramuru, 38 - 3º andar - sala 5 - Parque
Moscoso - Vitória/ES - 29015-020
Tel.: (27) 3223-3090 - Fax: (27) 3232-5000
E-mail: eres@dieese.org.br

Pará
Trav. Tiradentes, 630 - Reduto - Belém/PA
66053-330 - Tel.: (91) 3241-3008
Fax: (91) 3241-3093
E-mail: erpa@dieese.org.br
Paraíba
Av. Capitão José Pessoa, 89 - Jaguaribe
João Pessoa/PB - 58015-170 - Tel: (83) 3241-3674
Fax: 3221-1139 - E-mail: erpb@dieese.org.br
Paraná
R. 13 de Maio, 778 - Ed. Sevilha - sala 7
2º andar - São Francisco - Curitiba/PR - 80510-030
Tel./Fax: (41) 3225-2279 - E-mail: erpr@dieese.org.br

Pernambuco
R. do Espinheiro, 119 - Espinheiro - Recife/PE
52020-020 - Tels.: (81) 3423-6204 - (81) 3121-5870
E-mail: erpe@dieese.org.br
Rio de Janeiro
R. Teófilo Otoni, 52 - 8º andar - Rio de Janeiro/RJ
20090-070 - Tel.: (21) 2518-4332
Fax: (21) 2518-4381 - E-mail: errj@dieese.org.br
Rio Grande do Norte
R. João Pessoa, 265 - sala 208 - Natal/RN - 59025-500
Tel./Fax: (84) 3211-2609 - E-mail: errn@dieese.org.br
Rio Grande do Sul
Av. Júlio de Castilhos, 596 - 8º andar - Conjunto 809
Porto Alegre/RS - 90030-130 - Tel.: (51) 3211-4177
Fax: (51) 3211-4710 - E-mail: errs@dieese.org.br
Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 1.624 - Florianópolis/SC - 88020-302
Tel./Fax: (48) 3228-1621 - E-mail: ersc@dieese.org.br
Sergipe
Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Aracaju/SE
49010-410 - Tel.: (79) 2107-1873
Fax: (79) 3211-0621 - E-mail: erse@dieese.org.br
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