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Sobre o Relatório de Atividades

Este relatório
apresenta as
atividades e os
trabalhos realizados
pelo Departamento
Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos DIEESE ao longo de
2020.

m um ano atípico, no qual
se enfrentaram grandes
desafios sanitários, econômicos e políticos, o DIEESE
manteve-se firme na missão
de subsidiar a ação sindical
em prol dos trabalhadores,
seja no âmbito das negociações coletivas de trabalho,
seja nos grandes debates
nacionais, em temas que impactam toda a sociedade.

E

Nesse período adverso, a
equipe do DIEESE realizou
um total de 3.820 atividades,
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superando
os
desafios
impostos pelo trabalho
remoto (home oﬃce).
Agradecemos a todos os
companheiros e companheiras pela dedicação e
às entidades sócias pelo
apoio e confiança em nosso trabalho, fundamental
para o desenvolvimento
da instituição e para que
ela continue contribuindo
efetivamente com o movimento sindical e a sociedade brasileira.

Mensagem institucional

Nossa história é
parte da história
do sindicalismo no
Brasil e nosso futuro
se desenha a partir
das escolhas da
classe trabalhadora.

ano de 2020, quando
o DIEESE completou
65 anos de atuação, ficará marcado na memória
de todos como um dos
mais difíceis períodos vividos no país.

O

Em meio à dramática situação causada pela pandemia de covid-19, o movimento sindical exerceu
papel fundamental na defesa dos direitos da classe
trabalhadora e, para isso,
contou com os estudos e a
assessoria do DIEESE.
Mesmo diante de todas as
dificuldades que se colocaram, o DIEESE viabilizou
o trabalho da equipe na
modalidade de home oﬃce desde março de 2020 e
alcançou importantes resultados, ampliando o
atendimento ao movimento sindical, intensificando a presença na sociedade civil por meio das
redes sociais e da imprensa e pautando questões
relativas aos problemas
que a pandemia trouxe
para os trabalhadores.
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Além disso, a instituição
executou todas as atividades previstas em projetos contratados com órgãos e entidades públicas,
inclusive pesquisas primárias, desenvolvendo e
adaptando metodologias.
Também manteve as aulas dos cursos de graduação e pós-graduação da
Escola de Ciências do Trabalho, que foram modificadas para o formato virtual, e desenvolveu novos
métodos e técnicas para
a formação sindical, que
está sendo executada à
distância.
Períodos de crise como
esse ajudam a compreender melhor quem somos,
reforça nossas convicções, reafirma nosso engajamento na luta dos
trabalhadores e nossa relevância social. Para o sucesso desse desafio, foi
crucial a dedicação e o
compromisso assumidos
pelos trabalhadores do
DIEESE e o apoio do movimento sindical sócio.

Quem somos e a nossa atuação

Assessoria para
a negociação,
pesquisa e educação
são as atividades
que estruturam o
trabalho do DIEESE.
DIEESE é uma entidade
criada e mantida pelo
movimento sindical brasileiro. Fundado em 1955,
com o objetivo de desenvolver pesquisas que subsidiassem as demandas dos
trabalhadores, conquistou,
ao longo de 65 anos, credibilidade e reconhecimento
nacional e internacional,
fazendo história e produzindo conhecimento sobre
o mundo do trabalho.

O

São três os pilares de
atuação da entidade: assessoria às negociações
coletivas, pesquisa e formação sindical. Ao abordar temas relacionados
ao mundo do trabalho e a
políticas públicas, o DIEESE beneficia toda a sociedade, e é por isso reconhecido como instituição
de utilidade pública.

Equipe
DIEESE possui uma equipe multidisciplinar composta
por economistas, sociólogos, estatísticos, analistas
de sistemas, administradores, pesquisadores de campo
e especialistas em temas do mundo do trabalho. Atualmente, são 169 trabalhadores realizando atividades de
assessoria, pesquisas, educação e formação, além de
apoio administrativo, em 17 estados brasileiros.

O
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Entidades filiadas ao DIEESE

ão filiadas ao DIEESE
entidades sindicais representativas de trabalhadores, ou seja, sindicatos,
federações, confederações
e centrais sindicais. Atualmente, o quadro de associados é composto por 562

S

Norte

entidades espalhadas por
todas as regiões do país,
que contam com assesso-

ria técnica e têm acesso a
análises e estudos desenvolvidos pela instituição.

Subseções por região

Planos de trabalho por sócio

Filiados

Amapá

1

Pará

7

Rondônia

3

Nordeste
Alagoas

2

Bahia

29

Ceará

16

Maranhão

5

Paraíba

11

Pernambuco

20

Piauí

2

Rio Grande do Norte

14

Sergipe

11

Centro-Oeste
Distrito Federal

41

1

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

7

Bahia

Goiás

1

Goiás

8

Ceará

Mato Grosso

4

Centro-Oeste

10

Mato Grosso do Sul
Tocantins

1

Sudeste

Nordeste

Espírito Santo

22

Minas Gerais

38

Rio Grande do
Norte

Rio de Janeiro

24

Sudeste

São Paulo

106

Sul

Rio de Janeiro

4

São Paulo

Rio Grande do Sul

56

Sul

Santa Catarina

73

Santa Catarina
TOTAL

14
4

1

Nordeste
1

Maranhão

1

Paraíba

1

Pernambuco

3

Sudeste
São Paulo

5

58

562

1

Minas Gerais

Paraná

TOTAL

Centro-Oeste

Nordeste

1

Sul
Paraná

2

Rio Grande do Sul

3

Santa Catarina
TOTAL

7
20

37
Dados de 31/12/2020
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Alguns trabalhos realizados em 2020

ano de 2020 foi bastante produtivo, apesar das dificuldades
decorrentes da crise sanitária e econômica, que colocaram
a necessidade de adaptação do trabalho ao modelo home office. O quadro da página seguinte mostra o número de trabalhos realizados pela instituição.

O

Atividades de assessoria sindical, participação em eventos institucionais, atendimento e educação sindical somam 3.820 trabalhos; foram elaborados 712 trabalhos técnicos; realizados
105 seminários e cursos; houve participações em 278 palestras
e debates.
O sítio do DIEESE teve mais de três milhões de acessos, com
cerca de 60 mil downloads dos materiais produzidos.
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Consolidação das atividades - 2020

Atividades
Assessoria
Negociação coletiva
Reuniões
Assembleias e Assembleias regionais
Outros eventos
Participação em eventos institucionais
Reuniões com governo e entidades nternacionais
Palestras e congressos
Fóruns nacionais, estaduais e municipais
Outros eventos
Atendimento
Movimento sindical
Sociedade civil
Instituição governamental
Trabalhos Técnicos
Artigos, livros etc.
Estudos setoriais
Estudos diversos
Estudos e Pesquisas
Releases e boletins
Educação Sindical
Seminários e cursos
Palestras e debates
Comunicação
Atendimento à imprensa telefônico e por e-mail (1)
Estudos e Pesquisas (série)
Nota Técnica
Cadernos de Negociação
De Olho na Negociação
Notas e outros materiais(2) para a imprensa
Boletins Pesquisa de Emprego e Desemprego
Boletim de Conjuntura
Boletim do Índice da Condição do Trabalho
Emprego em Pauta
Estudo Setorial
Outras publicações
Cedoc - Biblioteca
Atendimento interno (equipe técnica do DIEESE)
Comunidade Escola DIEESE Ciências do Trabalho
Tecnologia da informação
Consultas ao sítio do DIEESE na Internet (nº de visitas no ano)
Download de Notas Técnicas (sítio e Facebook)
App Negociando (número de instalações do aplicativo)

Quantidade
1.423
97
644
74
608
575
74
46
65
390
1.439
1181
238
20
712
97
197
277
9
132
383
105
278
1.010
7
34
11
3
32
8
6
3
4
1
18
45
203
3.072.682
61.894
1.016

Nota: (1) Inclui entrevistas e fornecimento de dados e informações. Um atendimento, muitas vezes, é feito durante
várias conversas e troca de mensagens, por vários dias; 2) parte dos materiais está listada neste quadro
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Estudos e pesquisas nacionais
Pesquisa de Emprego
e Desemprego
As bases de microdados,
indicadores e boletins analíticos do DF e da Periferia
Metropolitana de Brasília
são disponibilizados regularmente no site do DIEESE.
Foram produzidos ao longo
de 2020: 12 relatórios de
acompanhamento e avaliação da qualidade de campo; 12 relatórios de acompanhamento da execução
de campo por meio da plataforma digital de pesqui-

sa PED; o plano amostral
PED-PMB; o cadastro de
endereços domiciliares –
PED/PMB (90 setores censitários); a atualização das
estimativas populacionais
PED/DF; nove anexos estatísticos (conjunto de indicadores organizados) – PED/
DF; dois anexos estatísticos

(SAS-DIEESE) e das Greves
(SAG-DIEESE) - existe desde
1990. O trabalho é realizado
mensalmente e é base para
vários estudos que o DIEESE
desenvolve.

Pesquisas sindicais
Na área de Pesquisas Sindicais, cuja finalidade é
atender às demandas das
entidades sindicais sócias
do DIEESE, o destaque foi a
adaptação dos instrumentos de coleta de informações para aplicação remota,
além do desenvolvimento
de pesquisas referentes ao
trabalho em home oﬃce.
Foram desenvolvidas três
pesquisas de campo sobre
esse tema.
O Sistema de Acompanhamento das Informações Sindicais (Sais-DIEESE) – com-

(conjunto de indicadores organizados) – PED/PMB; dois
anexos estatísticos (conjunto de indicadores organizados) – PED/AMB; nove
boletins analíticos mensais
– conjuntura do mercado
de trabalho – PED/DF; dois
boletins analíticos mensais
– conjuntura do mercado
de trabalho – PED/PMB; 01
boletim sintético – População Negra No Mercado de
Trabalho do DF e pesquisa complementar – Uso do
Tempo em Trabalhos Não
Remunerados.

posto pelos Sistemas de
Aco-panhamento das Contratações Coletivas (SACC-DIEESE); dos Salários
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Em 2020, a partir dos dados gerados por esses sistemas, foi elaborado um
novo Boletim mensal “De
Olho nas Negociações Coletivas”, com análise e destaques das negociações coletivas de trabalho realizadas
no mês. Foram divulgados
dois balanços das greves,
além de uma análise específica sobre a greve dos petroleiros.

Estudos e pesquisas nacionais

Pesquisas de
preços
Nas Pesquisas de Preços,
apesar da pandemia de
covid-19, o DIEESE, em 2020,
seguiu com a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de
Alimentos em 17 capitais,
onde foram coletados, no
total, 194.827 preços, o que
representa, em média, cerca
de 16 mil preços por mês.
A coleta foi realizada em
15.377 estabelecimentos
ao longo do ano, de forma
presencial e remota, o que
correspondeu a uma média
de 1.200 estabelecimentos
por mês.
Ao longo de 2020, a entidade
ainda suspendeu a coleta
presencial dos preços do
Índice do Custo de Vida na
Cidade de São Paulo (ICV).
A interrupção propiciou a
atualização da estrutura e
dos pesos do ICV - Índice
do Custo de Vida, com base
na Pesquisa de Orçamento
Familiar
do
Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, realizada
em 2017/2018, de forma
a adequar o índice aos
hábitos atuais de consumo
das famílias paulistanas.

Outras produções técnicas
Destacam-se também, na produção técnica, publicações elaboradas periódica ou permanentemente. Em 2020, foram
produzidos cinco Boletins de Conjuntura; quatro Boletins
“Emprego em Pauta”; três Boletins do ICT - Índice da Condição do Trabalho; três Boletins Especiais (Desigualdade de
raça/cor; 1º Maio e Os Idosos brasileiros); oito Estudos e Pesquisas focados especialmente na análise do mercado de trabalho na pandemia; 31 Notas Técnicas (com análises dos
impactos da pandemia nos diversos setores; das medidas
emergenciais; e das diversas propostas de reforma administrativa, entre outras); e seis publicações com infográficos
comparativos entre o Brasil e as diversas unidades da Federação (sobre, por exemplo, home oﬃce; agricultura familiar;
e beneficiários do auxílio emergencial). Foi também produzida mensalmente a série “Cadernos de Negociação”, direcionada exclusivamente aos sócios do DIEESE, que apresenta
os principais indicadores e análises para subsidiar a negociação coletiva, com 3.670 downloads em 2020, realizados em
área restrita do site.
É importante registrar o desenvolvimento da Calculadora
para Simulação da Aplicação do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e a calculadora, criada em conjunto com entidades sindicais, para estimar a necessidade de
leitos, UTIs, profissionais, equipamentos de proteção individual e material de higiene e limpeza no Sistema Único de
Saúde - SUS, para atendimento à população infectada pela
covid-19. Além dessas, foram desenvolvidas outras três para
simulação da aposentadoria de servidores públicos.
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Projetos - Relações Institucionais
cado de trabalho, na qual
foram abordados conceitos,
fontes produtoras, principais
indicadores e novas bases
de dados como Novo Caged
e Pnad-Covid.

Bahia

Sites dos Observatórios

Em 2020, o DIEESE
executou várias
atividades previstas
em três projetos de
Observatórios do
Trabalho e em um
projeto de Observatório
da Agricultura
Familiar, firmados com
governos municipais e
estaduais. A finalidade:
produzir informações
para subsidiar políticas
públicas voltadas ao
mercado de trabalho e
à geração de renda.

São Paulo
O Observatório do Trabalho
do Município de São Paulo
elaborou seis estudos temáticos e seis boletins bimestrais, além de ministrar
seis oficinas com gestores
conselheiros de políticas públicas de emprego e renda e
participar de cinco reuniões
do Conselho Municipal de
Emprego. Os estudos analisaram questões relativas
ao mercado de trabalho na
conjuntura de pandemia de
covid-19; à intensidade tecnológica dos setores econômicos; às probabilidades de
automação e digitalização
dos empregos; e às atividades econômicas relacionadas à saúde humana no município de São Paulo. Além
disso, depois de realizadas:
uma oficina com os gestores, para o aprimoramento
do site do Observatório, e
outra de formação com os
conselheiros de emprego e
renda, sobre análise do mer-
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O Observatório do Trabalho da Bahia produziu notas
temáticas mensais sobre o
segmento formal e o mercado de trabalho e sobre o
Seguro-Desemprego formal
do estado, com o objetivo de
verificar as oscilações provocadas pela pandemia da
covid-19. Também elaborou
três boletins trimestrais temáticos sobre temas relacionados à crise do coronavírus
e seus efeitos sobre o mercado de trabalho: desocupação e informalidade, acesso ao Seguro-Desemprego
formal e desempenho dos
setores de comércio e serviços, além de dois boletins
trimestrais voltados a subsidiar as políticas públicas de
emprego, trabalho e renda
da Secretaria, com a identificação das necessidades
de qualificação profissional
na Bahia e a análise ocupacional no território baiano
(Subsídio técnico para o Plano de Ações e Serviços dos
programas de qualificação
social e profissional no estado da Bahia).

Projetos - Relações Institucionais

Ceará
O Observatório da Agricultura Familiar do Ceará formulou dois estudos temáticos (“Mulheres no Mercado
de Trabalho – um recorte
sobre agricultoras familiares do Ceará” e “Diagnóstico de Vulnerabilidades
Sociais em Municípios e
Agrupamentos Territoriais
no Ceará e Indicadores selecionados da Presença da
Agricultura Familiar”); 14
cadernos territoriais; um
boletim de indicadores selecionados; um boletim
especial “O Perfil do Idoso
na Agricultura Familiar do
Ceará e o contexto da Covid-19” e quatro vídeos tutoriais sobre o Sistema de

Informações Geográficas
(SIG), além de participar das
reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Estado do Ceará e
de outros fóruns afins para
discussão e apresentação
de dados, pesquisas e estudos elaborados no âmbito
do Observatório da Agricultura Familiar.
O Observatório do Trabalho de Minas Gerais apresentou o Sistema de Informações Geográficas (SIG),
além de três boletins sobre
o mercado de trabalho mineiro (“Trabalho remoto
durante a pandemia”, “Pandemia aumenta a desigualdade” e “Um olhar sobre os
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trabalhadores com deficiência, inter-mitentes e em
tempo parcial”).
Destacam-se ainda estudos técnicos desenvolvidos em diversos projetos
em 2020, a saber: “O Futuro do Trabalho e das
Ocupações”; “O impacto
da introdução das novas
tecnologias
(economia
4.0) nas ocupações, nas
negociações coletivas e na
organização sindical”; estudos sobre remuneração
e condições de trabalho
no setor rural; pesquisa
de custo de vida; e cálculo
do salário necessário para
os trabalhadores rurais
em cidades e setores selecionados.

Escola DIEESE de Ciências do Trabalho

Escola DIEESE de Ciências do Trabalho tem
como compromisso reafirmar a importância das
questões relacionadas ao
trabalho na sociedade contemporânea, sob a ótica da
classe trabalhadora. A missão é promover a formação
de sujeitos reflexivos, com
preparo científico e humanista para uma atuação
transformadora na sociedade; produzir conhecimento
em Trabalho; e realizar difusão educativa de conhecimentos científicos e culturais para toda a sociedade.

A

Atuando desde 2012, oferta os cursos Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências do Trabalho e Pós-graduação Lato Sensu em
Economia e Trabalho, além
de cursos de extensão e
atividades de formação.

Atividades de
Formação Sindical
Com a pandemia, 2020 foi
marcado pela incorporação de serviços de videoconferência no cotidiano
do movimento sindical
brasileiro. A Escola DIEESE
realizou 18 cursos - cinco

técnicos do DIEESE atuaram
como formadores.

Curso de extensão
em EaD

presenciais e 13 on-line
ao vivo -, correspondentes
a 282 horas de atividades
formativas. Participaram
desses cursos, cerca de
743 dirigentes e assessores do movimento sindical
e da sociedade civil. Trinta
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Desde 2019, a Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
vem ofertando cursos gratuitos, certificados, no formato EAD. Em 2020, houve
2.148 inscrições nos cursos
de “História do Movimento
Sindical no Brasil”, “Reforma
Trabalhista: o que muda no
sistema de relações do trabalho do Brasil” e “Mercado
de trabalho no Brasil”.

Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
contexto da MP 936”; “Alternativas e saídas para a
crise brasileira”; “Pandemia, Recessão e o Futuro
da Economia Brasileira”;
“Mercado de Trabalho, desigualdade e o desenvolvimento brasileiro”; “O capitalismo de plataforma e o
precariado dos serviços”; “
A tributação no Brasil está
na contramão do Mundo:
conheça a proposta para
justiça fiscal” e “Sindicato e
Democracia: a história do
Movimento Sindical”. Foram totalizados 3.600 inscritos, porém a participação on-line apresentou-se
sempre superior ao número de inscritos.

Revista de Ciências
do Trabalho

Bacharelado e
pós-graduação
O Bacharelado em Ciências do Trabalho e a Pós-graduação Economia e
Trabalho tiveram 30 inscritos em cada turma.

Conferências
Foram realizadas sete
conferências on-line, gratuitas e com transmissão
ao vivo pelo Youtube. Os
temas abordados foram:
“Negociações Coletivas no
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Em 2020, foram lançadas
duas edições da Revista
Ciências do Trabalho. A
primeira, “Dossiê covid-19”
(no 17 - 2020), foi produzida em resposta à urgência
do debate sobre a situação
da pandemia de covid-19
no país e os impactos das
medidas do governo sobre
a classe trabalhadora. A
segunda tratou de Trabalho e Meio Ambiente (no 18
– 2020).

Destaques Regionais

DIEESE possui Escritórios Regionais em 17
unidades da Federação, visando atender às demandas específicas do movimento sindical nas diversas
localidades do país. Há mais
de uma década, a instituição
realiza atividades nacionais,
organizadas em conjunto
com as Centrais Sindicais –
as chamadas “Jornadas Nacionais de Debates” -, que
envolvem as equipes e as
direções sindicais dos Escritórios Regionais. A edição
de 2020 abordou a Reforma
Administrativa e ocorreu em
formato virtual nas cinco regiões geográficas - Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul -, alcançando 596
inscritos e 3.334 acessos.

O

A seguir, são apresentadas as principais atividades
executadas pelos Escritórios Regionais em 2020, nas
localidades em que atuam.

Região Sul
RS - No Rio Grande do Sul,
houve aumento de demanda referente a pautas legislativas, estudos e debates
sobre a Indústria 4.0 e par-

ticipação em reuniões, fóruns, audiências públicas,
palestras e debates com a
sociedade civil, governo e
movimento sindical. O DIEESE esteve em 73 eventos da
sociedade civil e/ou governo
e 206 eventos sindicais tratando de temas como: reforma administrativa; reforma
tributária; covid-19 e protocolo de volta às aulas; MP
936; e Plano Emergencial.
O ER-RS produziu 36 notas
técnicas, boletins e informes sobre: ICMs; alíquotas
e contribuições para a previdência; tarifas de transporte coletivo; inflação por
faixa de renda; custeio da
máquina pública durante a
pandemia; insegurança alimentar e renúncias fiscais,
bem como 66 estudos so-
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bre situação e perspectivas
dos diversos setores de atividade econômica e análises de balanço dos setores
de calçados, alimentação,
máquinas agrícolas, metalúrgicas, bancos e escolas.
SC - Em Santa Catarina, foram realizadas as “transmissões semanais de
conjuntura e mundo do
Trabalho”, via internet. Entre abril a dezembro, 38
transmissões,
totalizando 48 horas de programa
e cerca de 500 horas de
preparação. Também foi
mantida a participação do
Escritório Regional no programa semanal do Portal
de Comunicações Desacato e no grupo de articulistas regulares do Blog 247 e
no blog Outras Palavras.

Destaques Regionais

No Brasil, cinco estados possuem pisos salariais estaduais (RS, SC, PR, RJ e SP), mas
só em Santa Catarina esse
valor é negociado por representantes dos trabalhadores
e patronais, prática estabelecida há 11 anos. Ao longo
da última década, a negociação pelos reajustes dos pisos
estaduais se tornou a mais
importante do estado; e, em
2020, pelo 11º ano, o DIEESE
participou dessa negociação.
O ER-SC ainda publicou 64
artigos sobre temas conjunturais e mundo do trabalho.
PR - No Paraná, destacam-se demandas relacionadas às várias medidas adotadas ou propostas pelo
governo federal. Foram
elaborados vários estudos
setoriais e análises das finanças públicas e da Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF) de municípios e do
estado, além de informes
sobre inflação e a análise
do mercado de trabalho.
Também foram produzidos estudos sobre as empresas de economia mista, com destaque para as

tarifas, os investimentos e
os dividendos distribuídos
pela Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar - e um estudo sobre
a privatização da Companhia Paranaense de Energia - Copel Telecom, com
divulgação virtual.
Vale destacar a assessoria
às Centrais Sindicais do
estado nas negociações
do reajuste do piso regional paranaense em 2020,
que ocorre no âmbito do
Conselho Estadual do Trabalho; participação em reuniões com o governador
do estado do Paraná e com
o Secretário Estadual da
Saúde sobre pandemia e a
proposta de criação de um
Comitê de Crise, que foi
formalizado pelo Decreto
5.506/2020.
O DIEESE no Paraná coordenou atividades do Fórum Estadual em Defesa da
Liberdade Sindical junto ao
Ministério Público do trabalho - MPT-PR, com realização de lives, sendo uma
sobre a “Situação atual
do avanço da covid-19 no
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Estado do Paraná”; outra
para divulgação dos documentos produzidos pelo
Fórum; e outra para divulgação do Manual de Atos
Antissindicais do MPT. Participou ainda do curso sobre o “Protocolo covid-19
do Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical”.
Por fim, o ER-PR ainda realizou cinco lives sobre os temas: “O que os sindicatos
estão fazendo para a classe
trabalhadora”; “1° de Maio
Unificado das Centrais Sindicais Paranaenses”; e “Dia
de Luto e Luta”, “Impactos
da crise do coronavírus” e
“Sindicalização no Brasil”.

Região Sudeste
SP - Em São Paulo, ao longo de 2020, aumentaram
consideravelmente as demandas por assessoria e
estudos, tanto por parte
de entidades sócias quanto não filiadas ao DIEESE.
Foram produzidos boletins
setoriais, com o exame de
indicadores de diversos setores de atividade, para subsídio às negociações coleti-
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vas de data-base; análises
de desempenho econômico
e financeiro de empresas;
estudos e pesquisas sobre
perfil de categorias específicas e movimentação do emprego nas bases sindicais;
além de acompanhamento
e análises sistemáticas de
informações sobre mercado de trabalho e orçamento
público no estado e em municípios paulistas.
O Escritório acompanhou
também os impactos da
pandemia e do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda sobre as negociações
e os acordos coletivos de
trabalho. A tarefa resultou
em dois Estudos e Pesquisas; inúmeras entrevistas
à imprensa; elaboração
do artigo “As Negociações
Coletivas na Pandemia da
Covid-19”, publicado no livro “A Devastação do Trabalho: a classe do labor na
crise da pandemia”.
Além desses trabalhos, foram produzidos pelo Escritório boletins informa-

tivos sobre o PL 173/2020
– Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus -, com apresentação
das medidas estabelecidas
para os repasses de recursos e análise dos impactos
das restrições orçamentárias impostas. Ainda foram
examinadas as determinações do PL 529/2020, que
trata da reforma administrativa e tributária do governo do estado de São
Paulo e que foi objeto de
entrevistas à imprensa e de
realização de palestras sobre as consequências aos
trabalhadores, serviço público e sociedade em geral.
No campo da assessoria
às negociações coletivas
de trabalho, como nos
anos anteriores, porém
de forma virtual, o ER-SP
participou de inúmeros
processos negociais, tanto de data-base, quanto
de questões específicas,
como é o caso do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR).
Em 2020, destacaram-se
as negociações coletivas
de acordos para preserva-
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ção da vida, proteção do
emprego e suspensão do
contrato de trabalho e/ou
redução de jornada com
redução de salários, com
base na MP 936/Lei 14.020.
Vale também mencionar a
participação em negociações de cláusulas e acordos referentes ao teletrabalho e home oﬃce, tema
fortemente presente nas
pautas de reivindicações.
Ainda se deve ressaltar a
assessoria às Centrais Sindicais estaduais na elaboração de proposta e negociação com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e o governador do
estado sobre os protocolos
de proteção à saúde dos
trabalhadores, em caso de
reabertura das atividades
no contesto da pandemia.
O ER participou de uma série de eventos, como a 1ª
Conferência Virtual sobre
“Negociações Coletivas no
Contexto da MP 936”; as
lives sobre os impactos da
PEC 32 - que trata da Reforma Administrativa - sobre
os servidores públicos e a
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população em geral; e vários debates sobre os impactos da pandemia sobre
segmentos específicos da
população, como juventude e mulheres. Participou
também da construção e
do lançamento do Fórum
Popular da Natureza e proferiu palestra sobre transição justa para mudanças
tecnológicas e proteção do
meio ambiente.

RJ - No Escritório Regional
do Rio de Janeiro, o DIEESE
elaborou 10 estudos/boletins e 23 estudos setoriais
que trataram, principalmente, do mercado formal
de trabalho, dos limites da
Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e da evolução
das receitas tributárias do
governo estadual diante do
impacto da pandemia nas
contas públicas estaduais.

Algumas outras atividades
de assessoria foram realizadas pelo ER-SP, como a
participação em seminários de planejamento das
atividades de entidades
sindicais; e a articulação e
relatoria dos Fóruns Setoriais das Centrais Sindicais
da Indústria (IndustriAll
Brasil), dos Comerciários,
dos Trabalhadores da Saúde e do Transporte (GT Motoboy), com destaque para
a elaboração de pautas
unitárias dos comerciários
a serem apresentadas ao
Congresso Nacional e de
pautas dos trabalhadores
da indústria aos candidatos às eleições municipais.

Sobre atividades de formação, os destaques foram a
realização de duas oficinas
virtuais sobre Planejamento da Ação Sindical e Planejamento de Campanha
Salarial, no primeiro trimestre, demandadas por uma
Central Sindical. Também
houve a participação em
lives, com destaque para o
tema Reforma Administrativa; na 1ª Conferência da
Escola DIEESE, com o tema
Negociações Coletivas no
contexto da MP 936; em
Tardes de Conjuntura; e
na 16ª edição da Jornada
Nacional de Debates – Região Sudeste. O ano foi
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finalizado com uma atividade – um webinário – voltada aos sócios, abordando o tema “Rio de Janeiro:
uma crise dentro da crise”.
Além disso, O ER-RJ participou da realização de duas
pesquisas sobre home oﬃce e condições de trabalho:
uma para Agecef – RJ; e outra para o Sindipetro-NF.
MG - Em Minas Gerais, a
maior parte da atividadesrealizada em 2020 foi
voltadas ao atendimento das entidades sócias
em temas relacionados à
conjuntura, em especial,
aos impactos da pandemia do coronavírus sobre
as negociações coletivas.
Além disso, foi grande a
demanda por análises do
mercado de trabalho e
discussões relacionadas a
alterações legislativas que
impactam a vida do servidor público e da sociedade em geral, não apenas
por sócios, mas também
por instituições parceiras,
poder público e organizações da sociedade civil.
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Foram realizadas diversas
palestras e debates sobre
temas como: Reforma Administrativa; Reforma da
Previdência do estado de
Minas Gerais; impactos da
pandemia no mercado de
trabalho do Brasil, de Minas Gerais e de municípios
mineiros; e impactos da
pandemia nos resultados
das negociações coletivas,
em especial no que se refere a cláusulas que tratam
de medidas de garantia e
manutenção do emprego.
ES - No Espírito Santo, entre
outras atividades, destaca-se o Seminário de Planejamento Estratégico realizado
presencialmente em março
para o Sindicato dos Comerciários, evento que reuniu
mais de 40 dirigentes, bem
como as atividades formativas de curta e média duração promovida para os demais sócios, notadamente
para os técnicos industriais,
os amarradores portuários
e os professores da rede
privada.
As negociações coletivas,
por sua vez, foram quase

que integralmente realizadas de forma virtual, com
exceção da negociação da
Vale (Sindicato dos Ferroviários), que se deu de forma
presencial e totalizou mais
de 10 rodadas de negociações. Já no acompanhamento das campanhas salariais
no geral, cresceu o número
das análises e fundamentação das cláusulas da pauta
de reivindicações relacionadas ou não ao controle
sanitário, além dos estudos
de análise financeira das
principais empresas do setor privado no ES. Também
foi intensificada a assessoria
a diretores quando da participação em debates e/ou
entrevistas sobre temas relativos ao contexto da pandemia, como a MP 936, o
auxilio emergencial e medidas sanitárias no ambiente
de trabalho em geral. Houve também demandas por
parte da sociedade civil no
tocante principalmente às
mudanças e aos impactos
no mercado de trabalho.

Região Centro-Oeste
DF - No Distrito Federal, foi
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grande a demanda por estudos de perdas salariais e
análises de orçamento e resultados financeiros e pela
presença em atividades sobre conjuntura econômica
e mesas de negociação.
Além disso, o Escritório Regional foi procurado pela
imprensa várias vezes durante o ano para falar sobre a Pesquisa Nacional da
Cesta Básica.
As relações institucionais
se destacaram: o DIEESE
esteve presente no Conselho Nacional do Trabalho (CNT), em reuniões do
Núcleo do Trabalho do PT
na Câmara dos Deputados
e em diversas reuniões
com congressistas. Também houve participação
do ER-DF na gravação de
material sobre trabalho intermitente, elaborado pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT).
GO - Em Goiás, em 2020,
houve muitos atendimentos sobre impactos do piso
nacional dos professores
para subsidiar ações judi-
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ciais visando à aplicação
da tabela salarial em cidades do interior. Também
foram elaborados levantamentos e estudos sobre
as finanças públicas municipais e estaduais, com
destaque para a análise de
dados sobre receita, arrecadação e impactos sobre
despesas com pessoal.
Em relação ao mercado
de trabalho, foram levantados regularmente dados
da Pnad, Rais e do Caged e
elaborados estudos sobre
indicadores e análises sobre o emprego formal de
categorias específicas, com
destaque para os professores do ensino privado.
O ER-GO participou de 14
debates com entidades
sindicais sócias e não sócias, abordando temas
como: situação do mercado de trabalho; impactos
da pandemia na economia; medidas adotadas
por vários países para conter os efeitos econômicos
da pandemia; Reforma Administrativa; renda básica;
e importância do SUS.

MS - No Mato Grosso do
Sul, ocorreram 52 atendimentos à imprensa relativos à Cesta Básica, incluindo algumas entrevistas
presenciais, em conformidade com os protocolos
de segurança sanitária.
Outros 19 atendimentos
à imprensa voltaram-se a
assuntos variados, como
salário mínimo; mercado
de trabalho de mulheres e
negros; negociações coletivas; e 13º salário.
Foram realizadas 24 reuniões com entidades sócias
e houve participação em
30 mesas de negociação,
que trataram de questões
salariais e Participação nos
Lucros e/ou Resultados.
Foram realizadas ainda
duas atividades formativas,
uma delas presencial, antes
da pandemia, e 14 lives.

Região Nordeste
BA - Na Bahia, o início de
2020 foi bastante movimentado para os trabalhadores
do serviço público estadual,
em função da tramitação
da PEC 159/2019 no Congresso Nacional, que modi-
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fica o Regime de Previdência Próprio dos Servidores.
Foi grande e intensa a mobilização das entidades representativas dos servidores para tentar minimizar
os danos às bases, porém,
no final de janeiro, a medida foi aprovada. Nesse período, o DIEESE elaborou
cartilhas, contribuiu para
a produção da calculadora dos servidores públicos
estaduais da Bahia e várias
palestras foram realizadas
durante e depois da tramitação da reforma.
Após a decretação do estado de calamidade pública
e diante da impossibilidade de participar de atividades presenciais, o DIEESE
realizou várias lives com
diversas categorias de trabalhadores e participou
de vários congressos. Os
temas mais frequentes foram a conjuntura e os efeitos da pandemia sobre os
trabalhadores. Ao todo, o
DIEESE esteve presente em
148 eventos no Estado da
Bahia, sendo 84 foram promovidos por entidades da
sociedade civil e/ou governamentais e 53 sindicais.
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Houve grande demanda
da grande imprensa ao ER-BA da imprensa sindical
e mídias alternativas. Nas
emissoras de televisão, o
DIEESE participou de programas e entrevistas na
TVT, Brasil 247, Brasil de
Fato, Rede Globo, Rede Record, SBT, Band e nas TVs
das Câmaras Municipais
de Salvador e Camaçari, da
Assembleia Legislativa da
Bahia e na TV Justiça. Nas
rádios, esteve presente em
programas na Rádio Câmara, Rádio Globo, Rádio
Sociedade. No total, foram
realizados 40 atendimentos à imprensa no estado.

co do Estado de Sergipe e
na Central Única dos Trabalhadores.

SE - Em Sergipe, no primeiro trimestre de 2020, o
DIEESE dedicou-se à campanha salarial dos comerciários e a atividades relacionadas ao tema Reforma
da Previdência do Estado
de Sergipe, aprovada em
novembro de 2019. Durante todo o ano, foi intensa a
participação do ER-SE em
atividades na Assembleia
Legislativa, nos Sindicatos
dos Servidores da Educação, nos Sindicatos do Fis-

No terceiro trimestre de
2020, o DIEESE assessorou
a negociação dos bancários
com o Banco do Estado de
Sergipe sobre o Plano de
Demissão Voluntária.

Desde o início da pandemia e do trabalho remoto,
foram realizadas diversas
lives com sindicatos dos
trabalhadores e Centrais
Sindicais, abordando temas relativos à conjuntura
econômica: emprego; reforma da Previdência; auxílio emergencial; e reforma
administrativa. Também
foram realizadas entrevistas coletivas sobre a Pesquisa da Cesta Básica e entrevistas à imprensa sobre
temas variados.

PB - Na Paraíba, além dos
atendimentos rotineiros às
entidades sócias, em 2020,
o DIEESE elaborou nove
textos sobre os temas: Arrecadação do ICMS; pandemia e mercado de trabalho;
Projeto de Lei das Diretrizes
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Orçamentárias; e subsídios
sobre o plano de abertura
do comércio do estado. Foram também produzidos,
para as entidades sócias,
três relatórios quadrimestrais sobre Gestão Fiscal e
seis relatórios bimestrais
sobre Execução Orçamentária. O ER-PB também realizou apresentações sobre
reforma
previdenciária;
medidas trabalhistas durante a pandemia; e mercado de trabalho. Por fim,
destaca-se a elaboração do
Plano de Cargos do Poder
Legislativo da Paraíba e um
podcast sobre a flexibilização do Regime Estatutário
no setor público.
CE - No Ceará, em função
do agravamento da pandemia e da queda na produção em todo o país, as
campanhas salariais de
maio de 2020 foram adiadas para maio de 2021, o
que afetou o trabalho de
assessoria do DIEESE, que
costuma ser muito intenso nesse período do ano.
Por outro lado, cresceram
as demandas por participação em eventos: o ER-CE

participou de 96 eventos
promovidos por entidades da sociedade civil e/
ou governamentais e de
41 eventos sindicais, abordando temas como salário mínimo, cesta básica,
home oﬃce e o futuro do
sindicalismo no Brasil.
RN - O Escritório analisou a
execução orçamentária de
cada bimestre e relatórios
de gestão fiscal a cada quadrimestre para serem enviados às entidades sócias.
Elaborou cinco boletins sobre os dados do Caged; um
estudo sobre produção e
exportação de frutas e produção de cana-de-açúcar
naeuele estado ração, para
a campanha salarial do
setor e para a negociação
dos canavieiros do RN.
Em agosto, marcou presença no programa “Contra Fluxo”, transmitido pelo
Youtube e Facebook, abordando os “Eleitos da Pandemia e a deterioração da vida
da população brasileira registrada nos indicadores
do mercado de trabalho”.
O ER participou ainda de

três mesas de negociação e
elaborou subsídios (preços
do álcool e açúcar, variação
do dólar, inflação e salário
mínimo), em novembro de
2020. Em dezembro, apresentou os critérios aprovados na reforma da previdência do Estado no Fórum
de Servidores Públicos do
Rio Grande do Norte, composto por 11 entidades.
PE - Cresceram a participação em diversas atividades
(encontros e congressos),
de forma virtual; e as demandas para gravações
de vídeos e podcasts da
imprensa alternativa, em
especial sobre as medidas
federais de enfrentamento à pandemia, os ataques
aos direitos sociais e as
consequências da crise
para os trabalhadores.
A assessoria às negociações também foi bastante
alterada com as medidas
de isolamento. Algumas
categorias, como os servidores públicos, após a
decretação de estado de
calamidade pública, mantiveram os processos negociais exclusivamente de
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forma virtual. No entanto,
metalúrgicos (Convenção
Coletiva e FCA Chrysler) e
canavieiros contaram com
processos mistos de negociação, nos quais parte da
bancada se reunia presencialmente e parte, virtualmente. No geral, as negociações do setor privado
das quais o DIEESE participou foram bem-sucedidas,
uma vez que mantiveram
praticamente inalterados
os instrumentos coletivos
e conseguiram a reposição
do poder aquisitivo dos salários, mesmo que de forma parcelada, como foi o
caso dos metalúrgicos.

Região Norte
PA - Destacam-se três palestras sobre conjuntura,
emprego, renda e negociação coletiva, mercado
de trabalho e qualificação
profissional em tempos
de pandemia para entidades sócias. O ER-PA realizou também 11 eventos
para debater conjuntura, emprego e renda, que
contaram com a participação das Centrais Sindicais.

Indicadores Financeiros

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores em reais)

A T I V O
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
(NE-2)
Adiantamentos e outros
Despesas Antecipadas
Imobilizado
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Bens de Terceiros Finep
Bens de Terceiros Suprof
Depreciação Acumulada
TOTAL GERAL

2020

2019

41.207,47
466.911,28
9.379.413,17
34.885,84
265.958,29

9.712,65
828.853,82
9.496.007,69
100.023,49
256.662,50

613.039,36
475.491,06
2.223.068,77

613.039,36
460.285,06
2.197.135,10

1.608.987,07

1.608.987,07

325.770,15
117.958,04
-4.906.365,47
10.646.325,03

325.770,15
117.958,04
-4.629.070,97
11.385.363,96

Obs.: As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis
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Indicadores Financeiros

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores em reais)

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Sociais/Fiscais
Provisões p/ Férias e Encargos
Empréstimos com Associados e Bancos
Antecipação de Receitas
Contas a Pagar
Recursos de Convênios

2020
1.351.758,53
1.926.015,30
1.285.642,31
3.475.994,36
411.183,95

2.341.987,84
1.913.619,14
792.969,39
3.345.512,97
372.493,10

0,00
8.450.594,45

634.615,88
9.401.198,32

140.425,00
140.425,00

34.700,00
34.700,00

4.001.715,40
4.001.715,40
1.949.465,64
105.839,94
2.055.305,58
10.646.325,03

1.912.325,42
37.140,22
1.949.465,64
11.385.363,96

(NE-3)

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (Exigível a longo prazo)
Financiamento BNDES Longo Prazo
Provisões p/ Conting.Trabalhistas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NE-4)
Ajustes de Exercícios Anteriores
Receitas de Gratuidades - 2019
Despesas de Gratuidades - 2019
Saldo Patrimonial
Resultado do Exercício
TOTAL GERAL

2019

Obs.: As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis
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Indicadores Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores em reais)

CONTAS
RECEITAS OPERACIONAIS
Contribuições Sociais
Contratos c/Associados e Subseções
Contratos e Convênios
(NE-5)
Publicações
Mensalidades - Escola DIEESE (NE-9)
Outras Receitas
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/Perdas
Financeiras Líquidas (NE-7)
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
Gratuidades (NE-11)
Fundo de Desenvolvimento Institucional (NE-10)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Gratuidades (NE-11)
Fundo de Desenvolvimento Institucional (NE-10)
RESULTADO DO EXERCÍCIO

2020

2019

8.730.839,19
8.093.891,35
4.082.539,53
712.096,89
21.619.366,96

9.272.039,88
10.352.934,05
4.655.244,20
1.486.794,48
25.767.012,61

12.672.738,67
191.777,88
6.058.255,67
70.372,70

18.619.778,13
225.494,30
4.774.108,19
553.579,54

91.661,90
548.126,54
61.357,63
362.841,27
155.793,09
6.607,01
277.294,50
508.445,48
1.141.447,23
22.146.719,57
(527.352,61)
4.786.377,95
4.103.715,40
682.662,55
4.153.185,40
4.103.715,40
49.470,00
105.839,94

199.883,44
737.314,39
145.554,32
495.018,34
198.544,55
10.362,17
314.182,47
17.828,87
1.560.138,69
27.851.787,40
(2.084.774,79)
2.121.915,01
2.121.915,01
-
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37.140,22

Escritórios

Escritório Nacional
Rua Aurora, 957 - 1º andar - Centro
01209-001 - São Paulo - SP
www.dieese.org.br
Secretaria da direção sindical e técnica:
secgeral@dieese.org.br
Comunicação:
imprensa@dieese.org.br
Relacionamento com o sócio:
relacionamento@dieese.org.br
Formação Sindical:
educacao@dieese.org.br
Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
www.escola.dieese.org.br
Secretaria Acadêmica:
contatoescola@dieese.org.br
Escritório Regional BA
Rua do Cabral, 15 - Nazaré
Salvador - BA - CEP 40055-010
Cel. (71) 9880-28349
Telefone: (71) 3242-7880
E-mail: erba@dieese.org.br
Escritório Regional CE
Rua Vinte e Quatro de Maio, 1289 - Centro
Fortaleza - CE - CEP 60020-000
Cel. (85) 9873-62165
Telefone: (85) 3253-3962
E-mail: erce@dieese.org.br
Escritório Regional DF
Setor SHC SUL EQ 314 315 Bl A Sind
Parte A – 1o andar - Asa Sul
Brasília - DF - CEP 70383-400
Cel. (61) 9861-21785
Telefone: (61) 3345-8855
E-mail: erdf@dieese.org.br
Escritório Regional ES
Rua Antônio Aguirre, 94 – 2o andar - Centro
Vitória - ES - CEP 29016-020
Cel. (27) 9962-47090
Telefone: (27) 3223-3090
E-mail: eres@dieese.org.br

Escritório Regional GO
Avenida Independência, 942
Quadra 943 Lt 33 - Setor Leste Vila Nova
Goiânia - GO - CEP 74633-010
Cel. (62) 9927-20539
Telefone: (62) 3223-6088
E-mail: ergo@dieese.org.br
Escritório Regional MG
Rua Curitiba, 1269 – 9o andar - Centro
Belo Horizonte - MG - CEP 30170-121
Cel. (31) 9926-11555
Telefone: (31) 3222-9395
E-mail: ermg@dieese.org.br
Escritório Regional MS
Rua da Abolição, 108 - Vila Taquarussu
Campo Grande - MS - CEP 79006-070
Cel. (67) 9990-32687
Telefone: (67) 3384-5608
E-mail: erms@dieese.org.br
Escritório Regional PA
Travessa Tiradentes, 630 - Reduto
Belém - PA - CEP 66053-330
Cel. (91) 9813-91501
Telefone: (91) 3241-3008
E-mail: erpa@dieese.org.br
Escritório Regional PB
Rua Cruz Cordeiro, 75 - Varadouro
João Pessoa - PB - CEP 58010-120
Cel. (83) 9910-57124
Telefone: (83) 3241-3674
E-mail: erpb@dieese.org.br
Escritório Regional PE
Rua General José Semeão, 39 - Santo Amaro
Recife - PE - CEP 50050-120
Cel. (81) 9248-5066
Telefone: (81) 3423-6204
E-mail: erpe@dieese.org.br
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Escritórios

Escritório Regional PR
Rua Treze de Maio - Ed. Sevilha, 778 2o andar - sala 5 - São Francisco
Curitiba - PR - CEP 80510-030
Cel. (41) 9996-71461
Telefone: (41) 3225-2279
E-mail: erpr@dieese.org.br
Escritório Regional RJ
Avenida Rio Branco, 277 - sala 904 - Cinelândia
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-009
Cel. (21) 9767-51024
Telefone: (21) 2518-4332
E-mail: errj@dieese.org.br
Escritório Regional RN
Rua Gonçalves Ledo, 845 - Cidade Alta
Natal - RN - CEP 59025-330
Cel. (83) 9910-57124
Telefone: (84) 3211-2609
E-mail: errn@dieese.org.br
Escritório Regional RS
Avenida Júlio de Castilhos, 596 – 8o andar conjunto 809 - Centro
Porto Alegre - RS - CEP 90030-130

Cel. (51) 9933-41709
Telefone: (51) 3211-4177
E-mail: errs@dieese.org.br
Escritório Regional SC
Avenida Mauro Ramos, 1624 - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88020-304
Cel. (48) 9992-89723
Telefone: (48) 3228-1621
E-mail: ersc@dieese.org.br
Escritório Regional SE
Avenida Dr. Roosewelt Dantas Cardoso
de Menezes, 794 a 804 - Centro
Aracaju - SE - CEP 49010-410
Cel. (79) 9960-04993
Telefone: (79) 3211-0621
E-mail: erse@dieese.org.br
Escritório Regional SP
Rua Aurora, 957 – 1o andar - Centro
São Paulo - SP - CEP 01209-001
Cel. (11) 9931-30978
Telefone: (11) 3874-5462
E-mail: ersp@dieese.org.br
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Corpo diretivo

Direção ExecuƟva
Presidente - Maria Aparecida Faria
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo - SP
Vice-presidente - José Gonzaga da Cruz
Sindicato dos Comerciários de São Paulo - SP
Secretário Nacional - Paulo Roberto dos Santos Pissinini Junior
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Máquinas Mecânicas de
Material Elétrico de Veículos e Peças AutomoƟvas da Grande CuriƟba - PR
Diretor ExecuƟvo - Alex Sandro Ferreira da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco e Região - SP
Diretor ExecuƟvo - Antônio Francisco da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de
Materiais Elétricos de Guarulhos Arujá Mairiporã e Santa Isabel - SP
Diretor ExecuƟvo - Gabriel Cesar Anselmo Soares
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de São Paulo - SP
Diretora ExecuƟva - Elna Maria de Barros Melo
Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco - PE
Diretora ExecuƟva - Mara Luzia Feltes
Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramentos Perícias Informações Pesquisas e
de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul - RS
Diretora ExecuƟva - Maria Rosani Gregoruƫ Akiyama Hashizumi
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo Osasco e Região - SP
Diretor ExecuƟvo - Claudionor Vieira do Nascimento
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC - SP
Diretor ExecuƟvo - Paulo de Tarso Guedes de Brito Costa
Sindicato dos Eletricitários da Bahia - BA
Diretor ExecuƟvo - Sales José da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas
e de Material Elétrico de São Paulo Mogi das Cruzes e Região - SP
Diretora ExecuƟva - Zenaide Honório
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - SP
Direção Técnica
Diretor Técnico - Fausto Augusto Júnior
Diretor Adjunto - José Silvestre Prado de Oliveira
Diretora Adjunta - Patrícia PelaƟeri
Diretora da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho - Eliana Ferreira Elias
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