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“O senhor... Mire veja: o mais importante 

e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram

terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam.  

Verdade maior. É o que a vida me  

ensinou. Isso que me alegra, montão.”

Guimarães Rosa (Grande Sertão: Veredas)





O 
DIEESE nasceu, em 1955, pelas mãos do movimento sindical. Para ele, a institui-
ção construiu pesquisas – entre as quais, o Índice do Custo de Vida – assessorou 
negociações salariais e promoveu formação sindical. Como conseqüência deste 

trabalho, espalhou-se por 16 Estados e, para acompanhar novos tempos, incorporou novos 
temas, desenvolveu outros trabalhos, ganhou respeito e teve seus números reconhecidos 
internacionalmente. 

É um pouco da história dos 50 anos do DIEESE que está contada nas próximas páginas 
deste almanaque. São histórias que também narram o que ocorreu com o movimento sin-
dical e com a sociedade brasileira: suas mobilizações, resistência, derrotas, conquistas. 

A construção do DIEESE é fruto da cooperação bem-sucedida entre dirigentes sindicais e 
técnicos. De um lado, faz parte dessa história o trabalho de milhares de dirigentes sindicais 
que dirigiram o Departamento e participaram de suas atividades, sabendo mantê-lo como 
entidade intersindical e unitária do movimento sindical brasileiro, mas que delegaram au-
tonomia técnica à equipe, para que ela produzisse. De outro lado, está o trabalho de mais 
de mil profissionais que dedicaram parte da sua vida à construção de conhecimento a ser-
viço da classe trabalhadora.

Muitos seriam os caminhos para contar a história desta entidade. Escolhemos um que, 
além de promover ampla recuperação documental, fez com que muitas pessoas buscassem 
na memória a história a ser contada. 

Dezenas de outros almanaques poderiam ser escritos com as histórias contadas pelas 
centenas de depoimentos que não pudemos recolher.

Desejamos que a leitura desta publicação seja prazerosa para todos aqueles que ajudaram 
a construir esta trajetória e dê a eles satisfação para avivar na memória outros episódios da 
história do DIEESE, para serem contados àqueles que agora estão chegando. Ou, ainda, que 
cada um que participou desta história procure mostrar qual o sentido da nossa missão, qual 
o significado de aqui trabalhar e de dirigir esta instituição.

Agradecemos a disponibilidade de todos que prestaram seus depoimentos; ao Museu 
da Pessoa, que executou este trabalho; à Petrobras, que patrocinou este investimento; aos 

diretores e à equipe, que acreditaram neste projeto.

  Direção do DIEESE

APRE SENTAÇ ÃO

�

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E



�

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

R
egistrar a memória dos trabalhadores brasileiros é, para nós, sempre um momen-
to muito especial. Por meio de diferentes narrativas, podemos perceber e apresen-
tar para a sociedade brasileira as alterações das cidades, das relações de trabalho, 

das lutas empreendidas e os desafios vencidos, sempre com muita coragem e vontade de 
construir uma sociedade mais justa e democrática.

Assim, muito nos honra poder contar parte da história do DIEESE, que, mais do que um 
departamento que completa 50 anos de vida, constitui-se em referência sobre a história do 
sindicalismo brasileiro, com reconhecimento internacional.

O projeto se desenvolveu durante oito meses. Na sua fase inicial, foram realizadas pesqui-
sas em fontes primárias e secundárias da própria instituição, associadas a um levantamento 
de fontes bibliográficas e iconográficas. Como resultado, identificamos pessoas que pode-
riam, por sua participação atual ou passada, contar a trajetória do DIEESE por meio dos 
três eixos temáticos de sua atuação: educação, pesquisa e assessoria. O critério de escolha 
dos depoentes desse projeto foi eminentemente técnico: narrativas de diferentes momentos, 
contemplando-se as especificidades de atuação do órgão. 

Na segunda fase, foram realizados 60 depoimentos entre temáticos, referentes a assuntos 
específicos do DIEESE, e histórias de vida, relatos que evidenciam a trajetória e a atuação das 
pessoas. Como resultado, obtivemos mais de 120 horas de gravações, em mídia digital, um 
rico material de pesquisa para evidenciar os mais diversos momentos vividos pelo DIEESE.

Esta publicação é apenas um dos produtos possíveis desse projeto. Ela reflete parte de uma 
grandiosa história que vem sendo escrita há 50 anos.

A decisão pelo formato levou em conta a facilidade da leitura dos depoimentos frente 
aos recortes temporais e a quantidade de informações preciosas que necessitavam estar à 
disposição de diferentes públicos. Temos certeza de que esta publicação reflete essas consi-
derações. 

Mais do que um almanaque, no entanto, o Projeto Memória do DIEESE, que também 
resultou num site e numa exposição, apresenta valiosas lições para o futuro. É possível per-
ceber nos depoimentos que a credibilidade do DIEESE foi se construindo na adversidade, 
com muito respeito e ética frente ao movimento sindical. Nada na instituição se faz sem que 
haja benefício para os trabalhadores brasileiros, e isso precisa ser evidenciado no cotidiano 
das instituições sindicais e da sociedade brasileira.

Museu da Pessoa

PREFÁCIO
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Da origem até os dias de hoje

A história do DIEESE começou, ofi cialmente, em 22 de dezembro 
de 1955, quando um grupo de 20 dirigentes sindicais de São Paulo, que 
já havia realizado uma série de mobilizações conjuntas no Pacto da 
Unidade Intersindical (PUI), decidiu construir um organismo próprio 
dos trabalhadores, não previsto pela estrutura sindical, com o objetivo 
de produzir dados que embasassem as negociações com o patronato. 
Naquela época, as entidades sindicais acreditavam que os índices ofi ciais 
de infl ação eram manipulados, e queriam ter um índice confi ável da classe 
trabalhadora.

A ata de criação do DIEESE destaca os nomes de 20 entidades e seus 
representantes, todos do Estado de São Paulo. Salvador Romano Losacco, 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo, já aparecia no documento como o 
presidente do Departamento. Os demais sindicatos e seus membros eram: José 
de Araújo Plácido, Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico; 
José Freitas Nobre, Jornalistas Profi ssionais; Lauro Porta, Trabalhadores 
na Indústria de Instrumentos Musicais e de Brinquedos; Joaquim Tavares, 
Trabalhadores na Indústria de Calçados; Emygdio Mammocci, Ofi ciais 
Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores na Indústria de Confecções de 
Roupas e Chapéus de Senhoras; Josué Antonio Simas, Empregados em 
Empresas Telefônicas; Sebastião Alves de Aguiar, Trabalhadores na Indústria 
de Panifi cação e Confeitarias; Salvador Rodrigues, Ofi ciais Marceneiros 
e Trabalhadores na Indústria de Móveis de Madeira, Junco, Vime e de 
Vassouras, Cortinados e Estofos; Manoel Lourenço, Mestres e Contramestres 
na Indústria de Fiação e Tecelagem; Cnéo Dantas, Condutores de Veículos 
Rodoviários e Anexos; Murillo Pinheiro, Aeroviários; Nivaldo Fonseca, 
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Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem; Gabriel Grecco, 
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas; Pedro Gilardi Filho, Trabalhadores 
das Indústrias de Construção Civil, Olaria e Cerâmica para Construção, 
Ladrilhos, Hidráulica e Produtos de Cimento e dos Oficiais Eletricistas; 
José Antonio Ribeiro, Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares; José 
Fernandes Branco, Empregados em Empresas de Carris Urbanos; Antonio 
Vieira, Empregados nas Empresas Teatrais e Cinematográficas; Bernardino 
Fischetti, Indústria de Energia Hidroelétrica, Luiz Tenório de Lima, do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios.

As razões que motivaram a fundação do DIEESE se mantêm até hoje, 
mas o objeto de estudo da entidade ganhou novos ângulos, acompanhando 
as mudanças sociais e econômicas que ocorreram no Brasil nos últimos 50 
anos. No início, o principal objetivo da instituição era a produção de um 
índice que permitisse avaliar o comportamento dos preços, para se contrapor 
a dados oficiais na época das campanhas por reajuste na data-base. Hoje a 
atividade se diversificou. Mercado de trabalho, desenvolvimento tecnológico, 
distribuição de renda, perfil das categorias, as mobilizações e conquistas dos 
trabalhadores, o processo de trabalho e a formação dos dirigentes sindicais 
fazem parte de um leque de atividades desenvolvidas no Departamento.

O desafio do DIEESE é proporcionar ao movimento sindical o acesso a 
dados, informações e conhecimento, para subsidiar a ação sindical com vistas 
à transformação da realidade vivida pelos trabalhadores na luta por uma so-
ciedade justa, com distribuição eqüitativa da riqueza e da renda, com desen-
volvimento social, sustentabilidade ecológica e cooperação internacional.

Para isso, O DIEESE continuará priorizando os trabalhos de pesquisa, de 
assessoria e de educação sindical, tendo como eixos estratégicos as temáticas 
relacionadas ao emprego, à renda e à negociação coletivas, mas colocados na 
perspectiva do desenvolvimento.

Na área de pesquisa, pretende-se realizar uma nova Pesquisa de Or-
çamento Familiar (POF) e também avançar nas pesquisas sindicais (sa-
lários, pisos, greves, entre outros), de emprego e desemprego e da ces-
ta básica. Muitos investimentos estão sendo realizados na área de tec-
nologia de pesquisa por meio da internet, como, por exemplo, o site  
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[www.meusalario.org.br]. Pesquisas voltadas exclusivamente para o público 
sindical, como as de perfil de categoria, estão sendo aperfeiçoadas de forma a 
se tornarem acessíveis a todos os sócios do DIEESE.

Na área de assessoria, a perspectiva é ampliar o número de sócios e de 
subseções (técnicos alocados exclusivamente em uma entidade sócia) e com 
isso estender a abrangência das redes setoriais de atendimento aos sócios.

 Na área de educação, o desafio é a construção de um projeto de educação 
de certificação de terceiro grau para dirigentes e ativistas sindicais, focado nas 
questões do mundo do trabalho e das políticas públicas.

Pretende-se ainda avançar na política de comunicação do DIEESE, me-
lhorando os instrumentos eletrônicos, ampliando o cadastro sindical e ofere-
cendo novos serviços, como assinaturas eletrônicas dos estudos, pesquisas e 
notas técnicas produzidos pela instituição.

“Observatórios do Trabalho”, para Municípios e Estados, e “Observatório 
da Eqüidade”, junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES), são investimentos que estão sendo feitos para ampliar a discussão 
das questões relacionadas ao trabalho na definição das políticas públicas.

Continuar apoiando as centrais sindicais, principalmente no trabalho de 
viabilizar ações unitárias, como o realizado na questão do salário mínimo, 
também é uma prioridade.

A tarefa do DIEESE continuará sendo trabalhar muito e contribuir para 
um movimento sindical forte e comprometido com as transformações neces-
sárias para um país desenvolvido e justo.





Sumário

1�	 Educação

�3	 Assessoria

99 Pesquisa





Propicia o diálogo entre os saberes do educando e o 
conhecimento científi co socialmente produzido e acumulado

EDUCAÇÃO
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O 
uso da terminologia “departamento”, inspirado na defi ni-

ção das faculdades francesas “département”, não é casual. 

O DIEESE, desde a fundação, está ligado à produção e à 

difusão de conhecimento científi co a serviço da classe trabalhadora. 

No início dos anos 70, a entidade começou a realizar os primeiros 

cursos de formação sindical, desenvolvidos até hoje para que o traba-

lhador se reconheça como sujeito, capacitado para negociar e intervir 

em questões como emprego, renda e outros temas relacionados ao 

mundo do trabalho. As atividades são voltadas para dirigentes e as-

sessores sindicais.

A metodologia de educação do DIEESE considera a particularida-

de de seu público-alvo em relação à educação formal, bem como sua 

múltipla visão de mundo, construída na vivência sindical. É pautada 

pela noção de que educandos e educadores aprendem mutuamente. 

O conhecimento é construído de forma coletiva, levando em conta as 

experiências dos envolvidos na atividade de formação.

No início dos anos 90, a entidade começou a estruturar percursos 

formativos que mais tarde foram denominados kits. Os temas desenvol-

vidos surgiram de demandas do movimento sindical e foram estrutura-

dos em 19 kits, cada um deles com um roteiro de cursos ou ofi cina. 
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A	HISTÓRIA	DO	ALEMÃO	QUE	VEIO		
ENSINAR	O	DIEESE	A	NEGOCIAR

	Na época da ditadura, os encontros 
internacionais eram muito utilizados 
pelos dirigentes sindicais brasileiros 
para manter contato com as centrais e 
secretariados internacionais. O Brasil já 
era um caso conhecido e todos queriam, 
de alguma forma, ajudar aquele país 
subdesenvolvido a sair da ditadura. O 
Miguel Huertas, pai do Dirceu Huertas 
e avô do Miguelzinho (atualmente téc-
nico do Escritório Regional do DIEESE 
em São Paulo), foi uma pessoa 
muito importante na 
trajetória do DIEESE 
porque era o represen-
tante da Fitim [Federa-
ção Internacional dos 
Trabalhadores Meta-
lúrgicos] no Brasil, uma 
entidade sindical independente dos go-
vernos. Naquela época, a categoria me-
talúrgica era uma das mais avançadas 
em termos de sindicalismo mundial. Foi 
durante um Encontro da Fitim que fo-
mos descobrir um tal de IG Metal (Sin-
dicato dos Metalúrgicos da Alemanha).  
Marcamos um seminário de negociação 
coletiva no DIEESE, no Sindicato dos 
Marceneiros de São Paulo com os ne-
gociadores da IG Metal. Era a primeira 
vez que o DIEESE recebia uma delega-
ção internacional em sua sede. Veio um 
alemão que falou de suas experiências. 
Tinha um tradutor e a gente hora enten-

dia e hora não entendia. Ele nos ensina-
va coisas muito elementares. Uma das 
coisas que ele dizia é que na Alemanha, 
numa negociação, tem uma pessoa que 
fecha o acordo. Quando sentia que era 
possível concluir a negociação, ele dava 
um aperto de mão especial; combinava 
um código qualquer, ou apertava mais, 
ou colocava o dedo no pulso, alguma 
maneira. Era uma das técnicas de ne-
gociação. O seminário se encerrou e o 

alemão foi embora. 
Quando estava saindo 
do DIEESE, qual foi sua 

surpresa? Foi preso e 
levado para o Dops. 
Descobriu-se depois 
que ele havia sido con-

fundido com um cara 
da Mannesman, um tal de Speaker, 
que era diretor sindical no sistema 
de co-gestão alemã dessa empresa. O 
Speaker tinha visitado a Mannesman 
de Guarulhos e a de Belo Horizonte 
e depois da sua visita, saiu uma greve 
na empresa. Então todo mundo achava 
que esse alemão era um “agente rus-
so” infiltrado, fazendo greve no Brasil.  
Quase deu um problema internacional. 
Creio que ele nunca voltou ao Brasil! 

Walter Barelli

(Este caso foi contado por Walter Barelli 
durante seu depoimento no Grupo de Estudos em 
Negociação –GENE –, no ano de 2001).



Ademir Figueiredo

Coordenador de  Estudos e Desenvolvimento do DIEESE
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O primeiro grande tema da experiên-
cia de formação do DIEESE foram 

os chamados Seminários de Negociação. 
Nos anos 70 e 80, desenvolvemos técni-
cas de treinamento para negociadores do 
movimento sindical. Técnicas de treina-
mento que passavam por fundamenta-
ção, cálculo, argumentação, debate de 
conjuntura, postura em mesa etc. O 
dirigente sindical precisava ser 
treinado para a dinâmica es-
pecífica da negociação. 
Então montamos um 
seminário, que du-
rava cerca de três 
dias, em que de-
terminada categoria 
que ia entrar em negocia-
ção podia se organizar com 
essa atividade . 

Depois montamos um seminá-
rio de planejamento de campanha e 
planejamento da ação sindical. A cam-
panha da negociação é um momento 
privilegiado da ação sindical, então pas-
samos a desenvolver seminários sobre 
como planejar a ação sindical durante 
um ano e, dentro disso, como planejar 
a campanha. 

Nos anos 90, o DIEESE teve uma outra 
experiência de formação extremamen-

te importante. Quando percorremos o 
Brasil, sempre encontramos algum di-
rigente sindical, técnico de prefeitura e 
até políticos que passaram pelo PCDA 
[Programa de Capacitação de Dirigen-
tes e Assessores]. Esse programa era um 
curso de 360 horas para os dirigentes sin-
dicais. Curso de extensão, com nível de 

formação quase de um lato sensu, o 
PCDA era voltado  para a discus-

são das mudanças do mundo 
do trabalho na virada dos 

anos 90, a reestrutu-
ração produtiva  e 

tudo o que esta-
va ocorrendo na 

nova ordem econô-
mica mundial, além das 

conseqüências disso para o 
mercado brasileiro.  No final 

dos anos 90, o DIEESE sistema-
tizou essa experiência em kits, que 

são, na verdade, instrumentos para um 
seminário de formação em que há todo 
um conjunto de procedimentos experi-
mentados para orientar o formador. São 
cerca de 19 kits organizados tematica-
mente, que possibilitam tanto ao for-
mador quanto ao participante um belo 
instrumento sobre vários temas. Eles 
são muito usados pelos sindicatos.
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GENTE	QUE	FEZ	HISTÓRIA

LUIZ TENÓRIO DE LIMA
Membro fundador do DIEESE e vice-presidente da 
Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST)

O	 DIEESE passou por 
todo um sistema de pre-
paração. Ele não surgiu de 
um estalo. Ele é fruto de 
toda uma acumulação de 
aprendizagem. Começou 
com o Pacto de Unidade 
Intersindical entre cinco 
sindicatos: gráfi cos, meta-
lúrgicos, marceneiros, têx-
teis e vidreiros. Até então, 
as nossas lutas reivindi-
catórias encontravam a 
barreira de como provar 
a porcentagem que pedíamos, não tinha 
um auferidor. O único em que a justiça se 
baseava era o de uma comissão do Minis-
tério do Trabalho, que não tinha a nossa 
presença nem participação, e outro da Se-
cretaria de Abastecimento de São Paulo.

Esses dois dados nunca batiam com 
aquilo que achávamos que era o custo 
de vida do trabalhador. Só levávamos al-
guma vantagem quando fazíamos greves 
enfrentando polícia e todas as difi culda-
des, como fi zemos em 53 com a “Greve 
de 700 Mil Trabalhadores.” Então surgiu 
a idéia de criar o nosso próprio organis-
mo de levantamento de custo de vida. 
Somamos cinco sindicatos e começamos 
a trabalhar dia e noite elaborando, pes-
quisando, estudando, e um dos homens-

chave foi Salvador Roma-
no Lossaco. Fundamos o 
Departamento Intersin-
dical de Estatística. Um 
jornalista, Xavier Toledo, 
do Correio Paulistano, 
sugeriu que mudássemos 
para “Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos”. 
Incorporamos essa suges-
tão e fi cou DI-E-E-SE. No 
começo, participaram 
aqueles cinco sindicatos, 
depois vieram os outros. 

Com o DIEESE, conseguimos realizar 
muita coisa, inclusive um estudo para o 
MIA [Movimento Intersindical Anti-Arro-
cho]. Nos fi rmamos dentro dos sindica-
tos para poder enfrentar a situação, com 
muita coragem. 

O primeiro técnico que contratamos 
fez um bom trabalho nos primeiros 20, 
40 dias. O primeiro resultado assustou a 
Federação das Indústrias. Eles se manco-
munaram, chamaram esse técnico, tripli-
caram o salário que nós tínhamos esta-
belecido, e o cidadão caiu fora. Quando 
fi camos sabendo, ele já estava lá. Então 
contratamos José Albertino Rodrigues, 
que foi quem deu estrutura técnica e fun-
cional, e começou o trabalho do Depar-
tamento.

“O DIEESE NÃO SURGIU DE UM 
ESTALO. ELE É FRUTO DE TODA UMA 

ACUMULAÇÃO DE APRENDIZAGEM”
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José Caetano Lavorato Alves

Presidente do DIEESE em 1993

E
u era instrutor de vôo e, em 71, en-
trei no Sindicato dos Aeronautas 

como associado. Nessa época, a aviação 
estava crescendo muito no Brasil, houve 
um boom muito grande e eu entrei na 
Varig como co-piloto.

A Associação de Pilotos da Varig 
era a maior associação de pilo-
tos da América Latina. Che-
gou a ter quase 100% dos 
pilotos filiados. Pou-
cos eram filiados 
aos sindicatos. 

Na década de 
70, todo o movi-
mento sindical no Brasil 
começou a se mexer. A pon-
ta-de-lança foi o ABC, com os 
metalúrgicos. Sofríamos essa in-
fluência. Então montamos uma chapa 
de oposição à direção do sindicato. 

Ganhamos a eleição em novembro de 
1980 e a data-base da categoria era em 1º 
de dezembro. Logo que entramos, pro-
curamos o DIEESE. Queríamos nos pre-
parar para discutir a convenção coletiva. 
O DIEESE nos orientou para termos um 
treinamento de negociação. A compreen-
são do movimento do processo da nego-
ciação e da categoria é fundamental. O 
DIEESE é muito importante  nessa experi-

ência. Não só o índice, mas a negociação 
em si, do ponto de vista completo. 

Adquirir um nível de competência na 
forma de lidar com a negociação não se 
consegue sozinho. É necessário o suporte 

do DIEESE, que tem essa competência, 
trazida pela própria ação do movi-

mento. A capacidade de mobili-
zação da categoria só se faz 

sobre bases concretas. 
Tendo isso de forma 

legítima, indepen-
dente, obtém-se 

uma negociação 
limpa. 

A história do DIEESE 
mostra a importância da 

compreensão do que se cha-
ma ser “dieesiano”. Com isso, 

se conseguiu que o DIEESE tivesse 
um reconhecimento muito grande. As 
instituições brasileiras  não têm a com-
preensão de que o DIEESE pertence ao 
movimento dos trabalhadores. O seu 
reconhecimento se dá pela sua compe-
tência. O fato de ele ser controlado ou 
não pelo conjunto da classe trabalha-
dora não é o importante. O importante 
é que esse Departamento tem isenção 
suficiente para ser reconhecido pela so-
ciedade civil.
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PRES I D ENTES DO D IEESE

Salvador Romano Losacco (Sindicato dos Bancários de São Paulo) – 1956 a 1958

Remo Forli (Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo ) – 1959 a 1961

Rubens Vasconcellos (Federação dos Bancários de São Paulo) – 1962 a 1963

Antonio Navas Martins (Federação dos Trabalhadores em Indústrias Urbanas de São Paulo) – jan. 1964

Rubens Vasconcellos (Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso) – fevereiro/1964 a 1966

Joaquim dos Santos Andrade – Joaquinzão (Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo ) – 1967 a 1968

Lázaro Augusto da Cruz (Federação dos Metalúrgicos de São Paulo) – 1969 a 1970

Alberto Marcelo Gatto (Sindicato dos Metalúrgicos de Santos) – 1971 a 1972

Orlando Malvezi (Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo) – 1973 a 1974

Alcy Nogueira (Federação dos Químicos de São Paulo) – 1975 a 1976

Augusto Lopes (Federação dos Químicos de São Paulo) – 1977 a 1978

Hugo Roberto Martinez Perez (Federação dos Trabalhadores em Indústrias Urbanas de São Paulo) 

– 1979 a 1983

Joel Alves de Oliveira (Sindicato dos Marceneiros de São Paulo) – 1984 a 1989

João Vaccari Neto (Sindicato dos Bancários de São Paulo) – 1990

Paulo de Tarso Gaeta Paixão (Sindicato dos Trabalhadores em Energia Elétrica de Campinas) – 1991 e 1994

David Zaia (Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso) – 1992

José Caetano Lavorato Alves (Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos) – 1993

José Pereira dos Santos (Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos) – 1995

Aleto José de Souza (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) – 1996

João Carlos Gonçalves – Juruna (Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo) – 1997

Mário Sergio Castanheira (Sindicato dos Bancários de São Paulo) – 1998

José Dilton Braga da Silva (Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos) – 1999

Adi Santos Lima (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) – 2000

Mônica de Oliveira Lourenço Veloso (Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco) – 2001 a 2002

Wagner Firmino de Santana (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) – 2003 a 2004

Carlos Andreu Ortiz (Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo) – 2005 a 2006

João Vicente Silva Cayres (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) – 2007 a 2008

Quando a nossa sede era na Rua das 

Carmelitas, muita gente ligava pergun-

tando quando ia ser a missa de sétimo 

dia de tal pessoa, ou ligavam procuran-

do o Frei Fulano. Era uma coisa muito 

estranha; não sei se era por causa do 

nome (Rua das Carmelitas) ou se nos-

so telefone tinha pertencido a algum 

convento!

Bartolomeu Romcy Costa

SÓ RINDO!



Silvia Maria Manfredi

Integrou a equipe de Formação Sindical do DIEESE entre 1983 e 1988
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Q
uando o Walter Barelli me convi-
dou para atuar no Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, no final da 
década de 70, o meu interesse era sa-
ber como seria utilizar o método Paulo 
Freire sem ser em alfabetização, mas 
com temáticas ligadas ao interes-
se da formação popular. 

Esse trabalho de educa-
ção popular era muito 
subterrâneo, mui-
to arriscado, por 
causa da conjun-
tura político-militar. 
Não se podia dar “nome 
aos bois”. Certas temáti-
cas não podiam ser discutidas 
abertamente. Fazíamos todo um 
trabalho crítico, mas dentro de certos 
limites, porque também existia o contro-
le sindical. 

Era um terreno bastante complicado 
para se atuar. Foi por esse motivo que o 
DIEESE, antes de criar a sua escola sindi-
cal, organizou três seminários e encon-
tros nacionais com as entidades filiadas, 
em 80, 81 e 83 justamente para discutir 
qual seria seu papel nessa área. 

A partir de 1984, se constituiu um gru-

po interdisciplinar: sociólogos, pedago-
gos, economistas.  Esse grupo teve por 
atribuição, de acordo com a determina-
ção dos encontros e seminários nacio-
nais, fazer um curso de formação de for-

madores para a educação sindical. 
Construímos uma metodolo-

gia diferente, mais ou menos 
inédita no Brasil na épo-

ca. Ninguém trabalha-
va com formação 

de formadores, o 
pessoal trabalha-

va diretamente com 
o educador, o formador, 

com os grupos de trabalha-
dores ou com os dirigentes. 

Do ponto de vista temático, tra-
balhávamos, por exemplo, “O que é 

educação do trabalhador?”. Partindo de 
uma perspectiva de o trabalhador perceber 
como se dá a educação, na vida, na escola, 
no sindicato, nos espaços sociais. Depois, 
então, tentávamos desenvolver uma meto-
dologia da reflexão/ação. 

A idéia era prepará-los para poderem 
analisar questões e problemas das te-
máticas do dia-a-dia ligadas à história, à 
economia do trabalho. 
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

A
Adalberto Francisco Leal
Adelaide Vilalba Silva
Adélia Aparecida de Suza Vaccioli
Adelia Muniz Bragunolo
Ademar Kyotoshi Sato
Ademir Figueiredo
Adhemar dos Santos Mineiro
Adriana Cristino Pino Volejnik
Adriana Marcia Marcolino 
Adriana Vitória dos Santos
Afonso Maria Fonseca de Oliveira
Afrânio Jorge Campos da Silva
Afrânio Tadeu Boppre
Agnaldo Mérida
Airton Gustavo dos Santos
Airton Ruiz
Aissa Rendall de Carvalho
Akira Yamaguishi
Alberto Alves Rodrigues
Alberto Melis Bianconi
Alcemir José Riobeiro Palma
Alcinei Cardoso Rodrigues
Aldemir Simões da Hora Júnior
Alecsandra Fabrícia Bezerra da Silva
Alessandra de Moura Cadamuro
Alessandra Santos Fernandes
Alexandre Calhardi
Alexandre Domênico Bomfim
Alexandre Jorge Loloian
Alexandre Sampaio Ferraz
Alexandre Sgrecia
Alexiney Joaquim Lourenço
Alexsandra de Souza Brito
Alice Toma Ito
Alice Viana Soares
Aloisio Joaquim da Costa Filho
Aloisio Leão da Costa
Aluísio Alberto Dantas Filho

Alvaro Luchiezi Júnior
Álvaro Penachioni
Amaro Fernandes de Oliveira
Ana Carla Magni
Ana Carolina Tosetti Davanço 
Ana Caroline Turnes
Ana Clara Demarchi Bellan
Ana Claudia Moreira Cardoso
Ana Cleonice Duarte Pereira
Ana Conceição Angelini
Ana Cristina de Oliveira
Ana Cristina Montela Costa
Ana Flávia Machado
Ana Georgina da Silva Dias
Ana Helena Reis Bedê
Ana Júlia Rosa Rodrigues
Ana Lúcia de Oliveira Baneto
Ana Lúcia Gomes
Ana Luiza Mendes Borges
Ana Luiza Nabuco Palhano
Ana Madalena Pucci de Sá e Benevides
Ana Margareth Silva Simões
Ana Maria Belavenuto
Ana Maria de Alencar
Ana Maria Nogueira
Ana Maria Oliveira Rosa
Ana Maria Rosas Lisboa de Oliveira
Ana Mônica de Mello
Ana Paula de Albuquerque Ferreira
Ana Paula Queiroz Sperotto
Ana Paula Santos Horta
Ana Quitéria Nunes Martins
Ana Rita Ferreira Bíet
Ana Yara Dania Paulino Lopes
Analice Ferreira Rocha
Anderson Adams de Campos
Anderson do Nascimento Teixeira
Anderson José Dias da Silva
André Arthur Pompéia Cavalcanti
André Caetano de Sá e Benevides Inoue
André Grangeiro Lobo

André Malaquias de Lima
André Rego Viana
Andréa Carla Bezerra
Andrea de Lima Sena
Andrea Muchão da Silva
Andrea Rodrigues dos Santos
Andreia Alves da Silva
Andreia Costa Santos
Andrelina Rodrigues Silva
Anercina Malvina de Moraes
Angela Celi Tavares Cadena de Carvalho
Angela Maria Carvalho Pacheco
Ângela Roberta Corrêa de O. Chaves Filha
Anibal Vieira Silva
Anna Maria de Castro Andrade
Annez Andraus Troyano
Anton Altino Schwyter
Antonio Carlos Curcio
Antonio Carlos Felix Nunes
Antonio Carvalho do Nascimento
Antonio Donizete Alexandre de Paulo
Antônio dos Santos
Antonio Eduardo Rodriguez Ibarra
Antonio Flavio Carvalho de Oliveira
Antonio Gomes de Farias Neto
Antonio José Corrêa do Prado
Antonio Melki Júnior
Antônio Nahás Júnior
Antônio Norberto Martins
Aparecido Benedito de Faria
Ari Rosas
Ariane Pereira da Cruz Meyerfreund
Ariel Dalvo Erike Barbosa Lima
Ariovaldo Francisco Alberto
Armando Assunção Gomes
Armando José Molina
Arnoldo de Albuquerque Cotrim Filho
Arthur Carlos Tinelli
Aurea dos Santos
Aureo Eduardo Magalhães Ribeiro
Azuete Fogaça



Suzanna Sochaczewski

Coordenadora de Educação do DIEESE (2000 a 2003)
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D
esde o seu nascimento, o DIEESE 
está ligado à questão da educação. 

Na idéia do núcleo que o criou, o DIE-
ESE poderia vir a ser uma universidade 
do trabalhador, projeto que se pretende 
cumprir agora nos 50 anos. 

No final dos anos 70, surge o 
“novo sindicalismo”. A direção 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, com uma 
atuação política mui-
to grande, mas 
uma escolarida-
de muito baixa, 
sentiu que precisa-
va de algo mais. Então, 
começou a acontecer uma 
coisa que na época era absolu-
tamente escondida. O Walter Ba-
relli, o César Concone e a Annez An-
draus, durante dois anos, todos os fins 
de semana, davam aulas de economia, 
sociologia, história, português, filoso-
fia, análise de conjuntura para a direção 
do sindicato. Em 79, uma pesquisa so-
bre o que o movimento sindical queria 
do DIEESE teve escola como resposta. 
A educação passou, então, a ser o eixo 
central do DIEESE. Você não luta se não 
conhecer. Ou então você luta mal.

Nos anos 90 o Brasil abriu sua eco-

nomia para o mundo. Com o Progra-
ma Brasileiro de Qualidade e Produti-
vidade, o PBQP, o governo financiava 
as empresas para reestruturarem sua 
produção. Para o trabalhador, foi um 
desastre. Um torneiro mecânico, 

por exemplo, viu, da noite para o 
dia, sua profissão desaparecer! 

Após dois anos, o governo 
reavaliou o programa e 

chamou o movimen-
to sindical para 

participar. Foi a 
primeira vez que 

o governo financiou 
capacitação de qualida-

de aos trabalhadores. Ca-
pacitamos em torno de 4 mil 

trabalhadores. O curso era dado 
pelos melhores professores da USP e 

da Fundação Christiano Ottoni, de Mi-
nas Gerais. 

O melhor futuro para o DIEESE seria 
que ele não fosse mais necessário. Por-
que haveria uma sociedade com riqueza 
suficiente para que todo mundo tivesse 
uma vida boa. Só que a repartição disso 
não está acontecendo. Então, enquanto 
esse objetivo de transformação da so-
ciedade não acontecer, o DIEESE tem 
muito trabalho. 
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D I RETORES TÉCN ICOS DO D IEESE

José Albertino Rodrigues 
Período: 1956 a 1962 e 1965 a 1966
Lenina Pomeranz
Período: 1962 a 1963 
Heloísa Helena de Souza Martins 
Período: 1966 a 1968 

Walter Barelli 
Período: 1968 a 1990
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Período: 1990 a 2003
Clemente Ganz Lúcio
Período: desde 2003

CURIOSIDADES

A partir de processo de democratização do 
país, nos anos 90, amplia-se a participação dos 
trabalhadores em espaços institucionais, em ge-
ral tripartites, abertos à negociação no interior 
do aparelho do Estado. No ano de 2006, o 
DIEESE esteve presente em 38 fóruns institucio-
nais como assessor ou representante de entida-
des e/ou centrais sindicais.

“O movimento sindical se tornou um ator social 
e político fundamental na formulação de polí-
ticas globais. Este caminho não tem mais volta, 
até porque, toda a luta sindical pelos ganhos 
de produtividade e salarial, com a estabilização 
da inflação, reduziu sua importância. Cada vez 
mais, o encaminhamento das questões relati-
vas ao confronto e à negociação entre capital e 
trabalho não pode ser desvinculado da ação do 
Estado, particularmente no campo econômico e 
social das políticas públicas.”

Depoimento de Reginaldo Muniz Barreto, coordenador de 
Linhas Setoriais e de Escritórios Regionais do DIEESE na 
década de 90, durante realização da Roda de História do 

Projeto de Memória DIEESE 50 Anos 

PERFIL DE  
UM NEGOCIADOR

Um  bom negociador tem que 
ser calmo, estar bem informado 
e preparado antes de ir para uma 
negociação. Experiência é impor-
tantíssimo. Eu sempre digo para 
os sindicalistas que têm que levar 
mais gente nas negociações. Mas 
não deixar ninguém falar na hora 
errada. É importante assistir, 
acompanhar a negociação por 
um ou dois anos. Há momentos 
de muita tensão. Tem que saber 
a hora certa de avançar. Para isso, 
tem que ter tempo de participação 
em negociações. Tem que saber 
usar argumentos para convencer 
o outro lado. Tentar convencer e 
justificar aquilo que está sendo 
reivindicado. E para isso tem que 
se preparar muito. Não adianta ir 
com números absurdos, porque 
não há como justificar.

Ricardo Franzoi



David Zaia

Presidente do DIEESE em 1992
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E
m 1992, fui presidente do DIEESE, 
dentro de um acordo pelo qual se-

riam  presidentes, além de mim, o João 
Vaccari e o Paulo Paixão. Um em cada 
ano. Esse processo contemplou as diver-
sas tendências do movimento sindical, 
dentro do espírito plural do DIEESE. 

O DIEESE se constituiu com 
uma proposta clara de ser 
uma ferramenta inde-
pendente, com rigor 
científico, de po-
der estudar e dis-
cutir as questões 
dos trabalhadores. 
E construiu isso ao lon-
go da história. No período 
da ditadura, era o espaço que 
tínhamos para questionar as polí-
ticas governamentais. Não podíamos 
criticar abertamente, porque o sindicato 
podia sofrer uma intervenção e o diri-
gente ser preso. Mas podíamos repercu-
tir uma pesquisa, como a que apontou 
a manipulação dos índices de inflação, e 
o governo não podia dizer que isso era 
uma coisa de subversivos. 

Além disso, a importância do DIEESE 
em qualificar os dirigentes sindicais, pre-
parando-os para fazer a negociação co-
letiva, não pode ser esquecida. Negocia-

ção era algo que, naquele momento, não 
existia. Não existia campanha salarial, 
era dissídio. E o que era isso? Era o que se 
instaurava na Justiça do Trabalho, onde 
a palavra final era dos advogados. Todo 
mundo sabia que o processo ia acabar 

numa discussão no tribunal. Se hou-
vesse greve, haveria o julgamen-

to da greve. Era necessário ter 
todas as cautelas de um 

processo jurídico. Não 
era um processo só 

de mobilização. 
O DIEESE, nesse 

período, cumpria um 
papel de vanguarda, fa-

zendo os cursos e fornecen-
do dados. Durante a ditadura, 

com as organizações políticas na 
clandestinidade, tínhamos os cursos 

do DIEESE. É a partir daí que se dá a 
construção da credibilidade do DIEESE 
junto à opinião pública. Credibilidade é 
a sua principal marca. 

Hoje, temos que convencer o conjun-
to dos dirigentes sindicais do valor des-
sa marca e dessa tradição do DIEESE. Os 
dirigentes sindicais mais novos talvez 
não percebam com tanta clareza a impor-
tância de ter um instrumento desse tipo,  
porque cresceram numa outra realidade. 
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

Coordenadores Técnicos do DIEESE

Adelaide Vilalba Silva 

– coordenação administrativa 

e financeira (1990 a fev./2004)

Ademir Figueiredo 

– coordenação de relações 

sindicais (2004); coordenação 

de estudos e desenvolvimento  

(a partir de 2005)

Annez Andraus Troyano 

– coordenação de pesquisa 

(1981 a 1990)

Antonio José Corrêa do Prado 

– coordenação da produção 

técnica (1990 a 1999)

César Concone– coordenação 

dos trabalhos técnicos (1975 

a 1990)

Cláudia Fragozo dos Santos 

– coordenação administrativa 

e financeira (a partir de 2004)

Clemente Ganz Lúcio 

– coordenação de escritórios 

regionais (1990 a 1992); 

coordenação de escritórios 

regionais, educação e 

treinamento (1992 a 1995); 

coordenação de educação e 

treinamento (1995 a 1999) 

Dirceu Huertas – coordenação 

de escritórios e subseções 

(1981 a 1984); coordenação 

de educação (1984 a 1990); 

coordenação de divulgação 

técnica (1990 a 1992)

Francisco José C. de Oliveira 

– coordenação de pesquisas 

(jul./2005 a dez./2005 e a partir 

de jul./2007)

José Maurício Soares  

– coordenação do Índice do 

Custo de Vida (1981 a 1990)

Nelson de Chueri Karam 

– coordenação de relações 

sindicais (a partir de janeiro  

de 2005)

Reginaldo Muniz Barreto 

– coordenação de linhas 

setoriais (1992 a nov./1995); 

coordenação de escritórios 

regionais (dez./1995 a 1999)   

Sergio Eduardo Arbulu 

Mendonça – coordenação de 

escritórios e subseções (1984 

a 1990)

Solange Sanches 

– coordenação de pesquisas 

(2000 a 2003)

Suzanna Sochaczewski 

– coordenação de educação 

(2000 a jun./2003)

Vera Lucia Mattar Gebrim 

– coordenação de pesquisas 

(2004 a jun./2005)

Wilson Aparecido Costa de 

Amorim  – coordenação de 

linhas setoriais (dez./1995 

a 1999); coordenação de 

atendimento ao sócio (2000 a 

jun./2003)

B
Bárbara Lúcia de Jesus dos Santos
Bartholomeu Walder Rêgo Pamplona
Bartolomeu Romcy Costa
Beatrice Valle Contijo
Beatriz Maria Kerti
Benedita de Camargo Silva
Berta Esther Fernandes Miranda
Bianca Cardoso Soares
Bruno Walter Coelho Saraiva



Joel Alves de Oliveira

Presidente do DIEESE entre 1984 e 1989
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m 1983, o Hugo Perez licenciou-se 
da presidência do DIEESE para con-

correr a um cargo de deputado federal, e 
eu então assumi um mandato-tampão, 
até as eleições que aconteceriam em ja-
neiro de 84, na qual fui eleito presidente 
do DIEESE. 

A questão da formação sindical 
foi uma das maiores polêmicas 
que enfrentei na minha ges-
tão como presidente, no 
que se referia à linha 
do curso. Alguns 
c o m p a n h e i r o s 
questionavam se a 
abordagem do curso 
seria capitalista ou socia-
lista. Ninguém faz nada de 
forma neutra, principalmente 
na área de formação sindical. Numa 
reunião de diretoria, eu disse: “Vamos 
fazer o curso. Seja o que Deus quiser. Pre-
cisamos fazer esse curso.” Então começa-
mos os famosos cursos de formação sin-
dical do DIEESE. Começamos a fazer os 
cursos na sede do Sindicato dos Marce-
neiros, depois fomos para uma faculda-
de, a Faculdade Anchieta, que estava pra-
ticamente desativada, próximo a Jundiaí. 
Esses cursos acabaram se espalhando 
pelo Brasil. Milhares de dirigentes sindi-

cais passaram pelos cursos do DIEESE. O 
DIEESE queria, com esses cursos, capaci-
tar monitores de Educação Sindical, ou 
seja, treinar o dirigente para que ele, lá no 
seu sindicato, desenvolvesse o curso de 
formação com os trabalhadores e para os 

seus dirigentes. Essa era a idéia inicial 
do DIEESE. 

Quando terminavam os cur-
sos, o debate político esquen-

tava até a madrugada. E o 
Walter Barelli, ao final 

das palestras, dizia 
assim: “Bom, ago-

ra vocês vão discu-
tir quem é mais comu-

nista do que o outro.” Era 
maravilhoso. 

Um dos principais desafios 
que continua existindo é o de conter 

o déficit financeiro do DIEESE. O gran-
de desafio que o DIEESE tem pela fren-
te é, naturalmente, continuar prestando 
esse serviço para o movimento sindical. 
É preciso que os dirigentes sindicais te-
nham consciência política de valorizar 
mais o DIEESE, porque são milhares de 
sindicatos que existem no Brasil, mas a 
quantidade de filiados ao DIEESE é mui-
to menor do que a quantidade de sindi-
catos existentes.
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional no Ceará

OCeará foi o terceiro Estado da região 
Nordeste a ter uma representação do 

DIEESE. Um movimento conduzido por vá-
rias categorias profissionais realizou, em 16 
de outubro de 1985, uma assembléia para 
fundação do Escritório Regional. 

Nesta assembléia, foi eleita uma comis-
são provisória, que tinha por objetivo acer-
tar detalhes para a formalização do DIEESE 
no Estado. Era composta pelos Sindicatos 
dos Economistas, dos Bancários, dos Co-
merciários, da Água e do Esgoto, dos Far-
macêuticos e dos Administradores e Petro-
leiros. Outros dois sindicatos, além destes 
que formavam a Comissão Provisória, esti-
veram à frente de toda a mobilização para 
a fundação do DIEESE: o dos Médicos e o 
dos Jornalistas.

Em 20 de novembro de 1985, ocorreu a 
Assembléia-Geral de Sócios do Ceará, que 
aprovou a instalação do DIEESE e elegeu a 
primeira direção sindical regional da entida-
de, cuja formação foi a mesma da comissão 
provisória, com exceção do Sindicato dos 
Comerciários. Sete dias após essa assembléia, 
em São Paulo, durante realização da Assem-
bléia-Geral Nacional de Sócios do Departa-
mento, a instalação do Escritório Regional e 
da  diretoria é referendada pelos presentes.

A primeira sede no DIEESE foi instalada 
no Sindicato dos Bancários, onde permanece 
até hoje. Nessa entidade funcionou durante 
a década de 90 uma subseção do DIEESE, fe-
chada por razões financeiras. 

Durante os primeiros meses, o Escritório 
funcionava com o apoio técnico de um diri-
gente do Sindicato dos Economistas (Alber-
to Teixeira) que, desde o início, articulou a 
abertura do ER/CE. Ele acumulava a função 
de diretor regional e supervisor do DIEESE. 
Em abril de 1986, Luís Julian Quintana Ma-
rin assumiu a supervisão técnica. Em 1989, 
Marlene Casela o substituiu, permanecendo 
no cargo até setembro de 2003, quando dei-
xou o DIEESE e o cargo passou a ser ocupado 
por Reginaldo Aguiar da Silva.

O DIEESE cresceu muito no Ceará durante 
os primeiros anos de atuação do Escritório, 
no entanto, muitos sócios tinham dificul-
dades para manter a entidade. No final da 
década de 80, a equipe do DIEESE fazia um 
grande esforço para ampliar a arrecadação 
sindical no Estado. EsSe trabalho de recupe-
ração financeira culminou com a realização 
de uma festa (Festa dos Números), que mo-
bilizou grande parte do movimento sindical 
da região para a importância da manutenção 
da entidade no Estado.



Paulo de Tarso Gaeta Paixão

Presidente do DIEESE em 1991 e 1994

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

29

C
onheci o DIEESE quando fui estudar 
na Universidade de Sussex, na Ingla-

terra. Eles tinham o Instituto de Estudos 
de Desenvolvimento, com uma bibliote-
ca com literatura do mundo inteiro, in-
clusive do Brasil. Eles tinham a coleção 
inteirinha do Boletim do DIEESE. 

Quando voltei para o Brasil, 
fui trabalhar na CPFL e me 
tornei sócio da Associa-
ção dos Engenheiros 
de Campinas. Es-
tava para ocorrer 
eleições no Sindi-
cato dos Engenheiros 
de Campinas, acabei me 
envolvendo e fui eleito pre-
sidente da Delegacia Regional. 
Depois virei diretor estadual do 
Sindicato. E, lá pelas tantas, o Allen 
Habert, que era o diretor do Sindicato e 
da direção do DIEESE, me chamou para 
a diretoria do DIEESE. 

O DIEESE  estava em uma fase de tran-
sição. Montamos as regras de se fazer um 
rodízio entre as centrais na Diretoria e de 
que ninguém poderia ser presidente sem 
ter participado, pelo menos, um ano da 
Executiva do DIEESE. Fizemos uma série 

de assembléias  e conseguimos uma tran-
sição que renovou o DIEESE. 

O que o DIEESE fez e me marcou 
muito foi o PCDA. Ele surgiu em fun-
ção da reestruturação produtiva. Existia 

uma série de idéias brilhantes  envol-
vendo qualidade total, reengenha-

ria, nas décadas de 80 e 90, que 
todas as empresas começa-

ram a adotar. Isso tem 
um impacto muito 

grande sobre o 
trabalhador. Pre-

cisávamos nos ca-
pacitar para negociar. 

O PCDA envolveu muita 
gente. Eram treinamentos 

longos. Íamos para o Hotel Ati-
bainha, onde ficávamos pratica-

mente internados fazendo o curso. O 
PCDA ajudou a aproximar muita coisa 
entre as centrais.

Um papel fundamental do DIEESE é 
ajudar na discussão do que é e do que 
vai ser o futuro do Brasil. Qual a posição 
do movimento sindical? O que é que o 
movimento sindical acha disso? O papel 
do DIEESE é gerar subsídios para o movi-
mento sindical fazer essa discussão. 
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 Em 1968, o Sindicato dos Bancários 
da Guanabara enviou um ofício ao 
presidente do DIEESE consultando-o 
sobre a possibilidade de constituir uma 
sucursal do DIEESE na Guanabara, mas 

isso não se viabilizou. Finalmente, no 
ano de 1979, é aprovada a criação dos 
três primeiros escritórios regionais do 
DIEESE – Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul. 

VOCÊ	SABIA?

(cont. na pág.32)

Parceiros DIEESE

1955–2006

INSTITUIÇÕES	INTERNACIONAIS	E	MULTILATERAIS

• Agência Canadense para o 

Desenvolvimento Internacional / Fundo de 

Eqüidade de Gênero – Cida/FIG

• American Federation of Labor/Congress of 

Industrial Organizations – AFL-CIO (EUA)

• Atividades para os Trabalhadores da 

Organização Internacional do Trabalho 

– Actrav/OIT 

• Banco Interamericano de Desenvolvimento / 

Fundo Multilateral de Investimento – BID/Fumin

• Canadian Auto Workers

• Centro de Iniciativas e Investigação 

Européias no Mediterrâneo – Cirem

• Centro de Solidariedade da AFL-CIO (EUA)

• Centro de Solidariedade Sindical da 

Finlândia – Sask

• Centro Interamericano de Investigação e 

Documentação sobre Formação Profissional 

– Cinterfor 

• Change to Win (EUA)

• Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe – Cepal

• Comitê Francês de Avaliação da Cooperação 

Universitária com o Brasil – Cofecub

• Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres – Ciols

• Confederación Sindical de Comissiones 

Obreras – CCOO (Espanha)

• Confederazione Generale Italiana dei 

Lavoratori – CGIL

• Confederazione Italiana Sindicati 

Lavoratori – CISL

• Consulado dos Estados Unidos

• Deutsche Gewerkschaft Bund – DGB 

(Alemanha)

• Economic Policy Institute – EPI (EUA)

• European Trade Union Institute – Etui

• Federação Internacional dos Mineiros – FIM 

• Federação Internacional dos Trabalhadores 

das Indústrias Metalúrgicas – Fitim

• Federação Latino-Americana de 

Trabalhadores na Indústria – Flati

• Federación Argentina de Empleados em 

Comercio y Servicios – Faecys



Clemente Ganz Lúcio

Diretor técnico do DIEESE desde 2003
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N
a área da educação, o DIEESE fez 
coisas fantásticas. Nossa concepção 

metodológica de trabalho é profunda-
mente comprometida com os valores da 
Instituição. Poucas organizações conce-
bem a educação como uma dimensão 
do desenvolvimento da pessoa. A 
educação é um espaço de cons-
tituição de pessoas nas rela-
ções sociais. Formatamos 
mais de 400 horas de 
cursos em nego-
ciação, todos eles 
estruturados e 
modulados. Fizemos 
um programa de capa-
citação e negociação com o 
PCDA, de dirigentes e assesso-
res, durante quase 10 anos.  Perto 
4 mil dirigentes passaram pelo curso. 
O trabalho do DIEESE na educação tem 
um valor inestimável,  porque as pessoas 
aprenderam a ver a questão do trabalho 
de uma maneira diferente e a desenvol-
ver valores e conceitos que podem ser le-
vados para o resto da vida. Tanto é que a 
rede de pessoas que quer colaborar com 
o DIEESE, que participou ou que está 
hoje pelo mundo afora, em vários parti-
dos, em várias prefeituras, em vários go-

vernos, é muito grande. 
A demanda por esses cursos coloca a 

possibilidade de um projeto de certifica-
ção de terceiro grau para dirigentes, ou 
seja, uma Faculdade DIEESE. 

Faculdade é nome fantasia, pode ser 
uma escola, ou universidade, ou 

uma outra coisa. Mas a idéia 
fundamental é ter um pro-

cesso de formação con-
tinuada, com certifi-

cação de terceiro 
grau e talvez, no 

futuro, mestrado 
e doutorado sobre 

questões do trabalho e 
políticas públicas, formar 

quadros, dirigentes sindicais, 
militantes, ativistas. Pessoas que 

queiram se formar para a vida profis-
sional a partir da ótica das questões do 
trabalho. Seja para atuar como gestor de 
políticas públicas, seja como pesquisa-
dor, assessor, não importa. Para traba-
lhar no espaço sindical como um pro-
fissional. Esse é um outro projeto que 
estamos estruturando e que dará uma 
diretriz para a área de educação do  
DIEESE muito mais ousada do que as 
que nós demos até hoje. 
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Parceiros DIEESE

1955–2006

INSTITUIÇÕES	INTERNACIONAIS	E	MULTILATERAIS

• Federatie Nederlandese Vakbeweing – FNV 

(Holanda)

• Fundação Ford (EUA)

• Fundação Friedrich Ebert – FES (Alemanha)

• Fundação Wage Indicator (Holanda)

• Fundo das Nações Unidas para a Criança 

– Unicef

• Global Policy Network – GPN

• Institut de Recherches Economiques et 

Sociales – Ires (França)

• Instituto Americano para o Desenvolvimento 

do Sindicalismo Livre – Iadesil

• Instituto Latino-Americano de 

Desenvolvimento Econômico e Social – Ildes

• Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura – Iica

• Instituto Sindical Interamericano pela 

Igualdade Racial – Inspir 

• International Federation of Thermical 

Energy, Mine and General Workers – Icem

• Japan Internacional Cooperation  

Agency – Jica

• National Labour and Economic Development 

Institute – Naledi (África do Sul)

• Organização Internacional do Trabalho 

– OIT

• Organização Regional Interamericana de 

Trabalhadores – Orit

• Programa Internacional para Erradicação 

do Trabalho Infantil – Ipec

• Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – Pnud

• Research Institute for the Advancement of 

Living Standards – Rials (Japão)

• Union General de Trabajadores – UGT 

(Espanha)

• Unione Italiana dei Lavoratori – UIL

• United Steelworkers of América Canadá 

– USWA (Canadá) 

• Universidade de Paris-Nord (França)

• Universidade de Erasmos (Holanda)

• Universidade de Roterdã (Holanda)

• Université de Provence/Départament 

d´Ergologie/APST (França)



Antonio Fernandes dos Santos Neto

Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)
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O
meu pai, que era da União dos 
Ferroviários da Estrada de Ferro 

Sorocabana, dizia o seguinte: “Tem um 
organismo que nós temos que manter 
ideologicamente. Você pode não preci-
sar do DIEESE, mas tem que ajudar a 
mantê-lo, porque outros sindicatos 
precisam.”

O DIEESE enfrentou a ditadu-
ra da maneira mais difícil. 
Foi o DIEESE, na figu-
ra do Walter Barelli, 
através do movi-
mento sindical, 
que denunciou a 
manipulação dos índi-
ces de inflação, nos anos 
70, por parte do governo mi-
litar. Denunciou e provou para o 
mundo que estavam manipulando 
os índices de inflação no Brasil.

O DIEESE discute montar uma uni-
versidade de capacitação do dirigente 
sindical, formação, qualificação. Está 
na hora de investir pesadamente em 
ensino a distância, um curso virtual 
em que as pessoas possam utilizar a in-
formática, que é o grande elã do futu-
ro. Esse é o grande desafio do DIEESE. 
Como também o curso de Formação 
Administrativa da Área Sindical. Para 
não ficarem os sindicatos nas mãos de 
advogados, que dominam mais o sin-

dicato do que o próprio dirigente sin-
dical.

Muita gente confunde escolaridade 
com cultura. Escolaridade é uma forma-
ção específica. Cultura política, ideoló-
gica, sindical, não tem quem pague. O 

velho Guarino, meu pai, tinha curso 
técnico de desenho e de tornea-

ria mecânica. Mas dava aula 
de política. Agregar escola-

ridade aos companhei-
ros... O DIEESE fará 

isso com a Uni-
versidade do Tra-

balhador e dará 
condição para que os 

trabalhadores ascendam 
na escolaridade. 

A importância do DIEESE 
para a sociedade se dá na medida 

em que ele organiza os trabalhadores e 
alimenta os sindicatos com informação. 
O que é o sindicato se não um represen-
tante público da sociedade organizada 
dentro das empresas? Os sindicatos têm 
hoje uma atuação forte entre os traba-
lhadores formais. Mas há muitos traba-
lhadores que não têm um emprego for-
mal. O DIEESE é a ferramenta para dar 
auxílio a esses trabalhadores informais. 
Quem souber utilizar o instrumento 
DIEESE vai fazer muita coisa boa para 
a sociedade. 
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

C
Calil Chade
Carla Gabriela Agra do Lago
Carla Margarida Maria Migliari
Carla Maria Bernadelli Massabki
Carlindo Paulo Rodrigues de Oliveira
Carlos Alberto da Silva Batista
Carlos Alberto de Oliveira
Carlos Alberto Marçal
Carlos Américo Leite Moreira
Carlos César Gama
Carlos César Marques Frausino
Carlos Emilio Rengifo Montoya
Carlos Fernando Cardoso dos Santos
Carlos Frederico Rubino Polari de Alverga
Carlos Henrique Delfino
Carlos Henrique Vasconcelos Horn
Carlos Jardel de Souza Leal
Carlos Murilo Arruda
Carlos Orlando de Souza Maia
Carlos Roberto Ferreira Marques
Carlos Roberto Lima
Carlos Roberto Lopes de Luna
Carlos Spadrezani
Carlos Wagner Costa Machado

Carmem Rosane Macedo
Carmen Lucia Carneiro
Carmen Reis Vieira
Carolina Ferreira
Cassio Amorim Sayão
Cássio da Silva Calvete
Cátia Alessandra Nunes
Cátie Toshie Uehara
Catimilene Trevisan Moreno
Celi Audi
Celia Maria Santos Bertove
Célia Regina Menegassi da Rosa
Célia Regina Pedroso Laronga
Celia Rita Genovez
Celso Vital Correa Pedroso
Cesar Augusto Miranda Guedes
César Augusto Seabra Minhoto
Cesar Henrique Concone
Charles Adriano da Rosa Ferreira
Cid Cordeiro Silva
Cirene da Silva
Claudécio João Barros Pedrosa
Claudemir Gonçalves Liberal
Cláudia Cardoso Goularte
Cláudia Fragozo dos Santos
Cláudia Maria Cirino de Oliveira
Cláudia Maria Torres de Carvalho

Claudia Regina Candido
Cláudia Viana Torres
Claudinei de Souza Macedo
Cláudio Lemos Silva de Toledo
Cláudio Spadrezani
Cleber Wilhans Spolle
Cledimar Soares de Souza
Clemente Ganz Lúcio
Clênio Geraldo Chaves
Cleuza Maria Soares de Souza
Cloviomar Cararine Pereira
Clovis Mariano de Oliveira
Clóvis Roberto Scherer
Cornélia Nogueira Porto
Cristiane Alves Damasceno
Cristiane de Queiroz Silva
Cristiane de Souza Borges
Cristiane Mattar
Cristiane Vasconcelos Horta Godinho
Cristiano Roberto Tatsch
Cristina Eunice Schultz Quadros Cortês
Cristina Filomena Buscariolli
Cristina Maria Viegas
Crystiane Leandro Peres
Cybelle Lúcia Lemos da Costa

Em uma negociação do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas de Bebidas, 
eu era a única mulher na mesa de ne-
gociação e havia uma reivindicação sobre 
amamentação. Os sindicalistas perderam 
a questão da creche e tinha ainda a histó-
ria de ampliar o tempo da amamentação. 
Eles estavam preocupados e me pediram 
para defender essa questão. Eu não estava 
nem um pouco preparada para isso, mas 
fui lá!

Os representantes patronais diziam: “De 
jeito nenhum, já tem meia hora de ama-
mentação, mais do que isso não é neces-

sário.” Daí, eu falei: “Qual dos senhores 
já amamentou?” E continuei: “Eu já. E 
por acaso, algum dos senhores já observou 
uma criança sendo amamentada?” E eles: 
“Mas o que é isso? Que argumentação é 
essa?” Continuei: “Se os senhores já tive-
ram oportunidade de notar, os bebês são 
pessoas para as quais não se pode dizer 
‘mame agora que mamãe tem que ir em-
bora trabalhar’. É necessário tempo.” Eles 
ficaram tão constrangidos que acabaram 
estendendo o tempo de amamentação no 
ano seguinte.

Solange Sanches

QUEM CONTA UM Conto…



João Carlos Gonçalves (Juruna)

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
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m 1993, quando entrei para a exe-
cutiva do DIEESE, estavam ocor-

rendo muitas mudanças. Mudanças de 
produção, introdução de novas tecnolo-
gias, novas categorias nascendo, inflação 
alta... Nossas discussões giravam mais 
em termos da inflação do que do 
reajuste de salários. A  partir do 
momento em que a inflação 
começou a diminuir, tive-
mos que abrir outras 
pautas, conhecer 
novas tecnologias 
e as novas rela-
ções de produção 
que estavam surgindo.

O DIEESE ajudou muito 
com os cursos de capacitação 
de dirigentes e assessores sindicais 
que montamos junto com o Governo. 
Esses cursos já existiam para os empre-
sários, mas não para os trabalhadores. O 
governo levava empresários para o exte-
rior para conhecerem a realidade técnica 
e econômica de outros países. Mas os ope-
rários não. Reivindicamos isso através do 
FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador], 
do Ministério de Ciência e Tecnologia e 
do Ministério do Trabalho. Abriu-se, as-
sim, a possibilidade de capacitação dos 

nossos dirigentes. Para isso, montamos 
no DIEESE a chamada Missão Explorató-
ria, em 1995. Uma equipe, formada por 
10 pessoas da Força Sindical, da CUT e 
da CGT, viajou para os Estados Unidos, 
o Japão e a Coréia, para conhecer o siste-

ma de produção, os sindicatos, as re-
lações institucionais. Outra parte 

foi para a Europa.  
Hoje os trabalhadores 

têm assento no FAT, no 
Conselho Curador 

do Fundo de Ga-
rantia, no Con-

selho do BNDES e 
em todas as comissões 

de emprego, nos Estados e 
municípios. O DIEESE investiu 

muito na formação dos dirigentes 
sindicais. Não é à toa que esse ano já 

estão falando da Faculdade do DIEESE, 
que é fruto desse trabalho.

À medida que a democracia avança, 
o movimento sindical caminha cada 
vez mais para as negociações. Cada vez 
mais os trabalhadores terão necessidade 
da apropriação do conhecimento. Temos 
certeza de que o DIEESE é o melhor ins-
trumento para que o trabalhador adqui-
ra esse conhecimento. 
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional na Paraíba

Em 1987, o Sindicato dos Economistas 
da Paraíba coordenou um movimento, 

junto às demais entidades sindicais da região, 
sobre a importância de criar um Escritório 
do DIEESE no Estado. A idéia de melhorar a 
assessoria que se fazia ao movimento sindi-
cal na Paraíba contou com o apoio de outras 
entidades, em especial, o dos sindicatos de 
Telecomunicações, Têxteis, Construção Civil, 
Médicos e Bancários.

Para viabilizar a existência do DIEESE na 
Paraíba, era necessária a filiação de ao me-
nos 20 entidades sindicais. Para conseguir 
isso, foi criada uma comissão provisória. O 
Sindicato dos Economistas, membro dessa 
comissão, disponibilizou um de seus dire-
tores (Farid Eid) para prestar assessoria às 
negociações coletivas, de acordo com meto-
dologia do DIEESE, e, assim, demonstrar a 
importância do Departamento para o movi-
mento sindical.

Em 2 de fevereiro de 1988, uma Assem-
bléia Regional de Sócios da Paraíba aprovou 
a criação do Escritório Regional e elegeu a 
primeira direção (referendada na Assem-
bléia-Geral Nacional de Sócios de 23 de mar-
ço de 1988). A direção foi composta pelas 
seguintes entidades: STI Fiação e Tecelagem 
da Paraíba, STI Purificação de Água da Paraí-

ba e Associação dos Docentes da Universida-
de Federal da Paraíba. Na suplência ficaram 
o Sindicato dos Comerciários de Campina 
Grande, a Associação dos Servidores Públi-
cos Municipais de Campina Grande e o Sin-
dicato dos Bancários da Paraíba

Nos primeiros anos de atividade, o foco 
dos trabalhos técnicos desenvolvidos pelo Es-
critório Regional era o acompanhamento das 
negociações coletivas e os cálculos de perdas 
salariais, em função da forte aceleração infla-
cionária. Em relação às atividades de educa-
ção, privilegiavam-se eventos preparativos 
para as negociações, tais como seminários so-
bre negociação coletiva, matemática sindical, 
PLR e planejamento de campanha salarial.

A primeira sede do DIEESE funcionou no 
Sindicato dos Bancários da Paraíba. Poste-
riormente no Sindicato de Purificação de 
Água e Tratamento do Esgoto, onde perma-
nece até hoje.

Um momento importante para a consoli-
dação do DIEESE na Paraíba foi em 1998, 
quando passou a ser reconhecido como um 
órgão de utilidade pública pelo governador 
do Estado. Os supervisores do ER/PB foram: 
Farid Eid, até junho de 1989; Jorge Souza Al-
ves, até setembro de 2002, e Melquisedec Mo-
reira da Silva, a partir de outubro de 2002.



Rosana de Freitas

Coordenadora do Projeto de Memória dos 50 Anos do DIEESE
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ntrei no DIEESE como estagiária 
de biblioteconomia, em 1984. Fi-

quei na biblioteca por uns 12 anos. Nesse 
período, obtivemos um financiamento 
da Finep para informatizar a biblioteca. 
Contratamos uma equipe de restaura-
dores de documentos e profissionais 
para fazer toda a classificação e o 
processamento técnico dos do-
cumentos. 

Depois da biblioteca, 
passei cerca de dois 
anos estruturando 
a Secretaria-Geral 
do DIEESE. Essa 
secretaria dava apoio à 
direção técnica. Após esse 
período, foi criada a Secre-
taria de Projetos. Eu e a Solange 
Sanches estruturamos esse setor. A 
Secretaria de Projetos elabora projetos a 
partir de temas de interesse do movimen-
to sindical e buscava entidades que os fi-
nanciassem.

Em 1994, foi lançado o PCDA [Pro-
grama de Capacitação para Dirigentes 
e Assessores Sindicais}, do qual parti-
cipei da organização. O primeiro curso 
foi feito num hotel em Atibaia. Eram 
100 dirigentes sindicais, de vários lu-
gares do Brasil. 

Ao final desse curso, fizemos uma via-

gem internacional para conhecer as ques-
tões da qualidade e da produtividade em 
outros países. Foram quatro delegações: 
uma foi para os Estados Unidos, duas 
para a Europa e a que era coordenada por 
mim e pelo Prado foi para o Japão. Eram 

30 dirigentes sindicais. Quinze dias de 
viagem. Ficamos em Tóquio e fo-

mos até Nagoya, onde visitamos 
a Toyota, centrais sindicais, 

institutos, universida-
des. Foi um impacto 

muito grande. O 
movimento sin-

dical japonês está 
na própria estrutura da 

empresa. Os dirigentes sin-
dicais são  funcionários da em-

presa, os nossos dirigentes ques-
tionavam muito isso, mas para eles é 

normal, é a realidade que conhecem. 
No final de 1995, fizemos um seminá-

rio final para avaliar o programa e for-
matar um novo modelo para sua conti-
nuidade. 

Aprendi no DIEESE, grandes princí-
pios de solidariedade e de responsabili-
dade. Trabalhar no DIEESE é muito im-
portante, porque você produz dados e 
informações para o trabalhador melho-
rar sua condição de vida, e isso é grati-
ficante.
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

D
Daiana Santos de Jesus
Damião Alves da Silva
Daniel Cohenca
Daniel Domingos dos Passos
Daniela Baréa Sandi
Daniela Colares Conceição
Danilo Vieira Sandes
Dante Mendes Aldrighi
Darcy Camargo
David Leandro Cavalcante
Dayse Aparecida Sarilio Silva
Débora Gershon
Débora Nogueira Beserra
Débora Taisa Andrade de Oliveira
Deborah da Silva Gomes
Decio Luiz Medeiros
Delzuita Duarte Pereira
Denis Oshima Roberto
Denise de Carvalho
Denize Teixeira Viegas
Deusilene Pereira da Silva
Devanir Rodrigues de Paula
Diego Augusto Maia Baptista
Diego Severino Rossi de Oliveira
Dilsa Correia da Silva
Dilson Ferreira da Cruz Júnior
Dina Maura Simões Fernandes
Dionísio Rogério
Dirceu Huertas
Domingos Sávio Cavalcanti Alves
Donal de Souza Freitas
Donizeti Rocha

E
Ecléia Conforto 
Edgar da Nobrega Gomes
Edgard Luiz Nóbreza Gutierrez
Edgard Rodrigues Fusaro
Edilene Rodrigues Nunes
Edilma Siqueira do Nascimento
Edla Pavesi
Edna de Souza Miranda
Edna Lúcia Heldt
Edon Monteiro
Edson Fernandes Alves Machado
Edson Jesus de Toledo
Eduardo Alexandre Ferreira Matosinho
Eduardo Blanco
Eduardo Carnos Scaletsky
Eduardo de Souza Lopes
Eduardo Estrela Adamos
Eduardo Henrique de Souza Machado
Eduardo Hiroshi Kobayashi
Eduardo Kazuaki Gondo
Eduardo Miguel Schneider
Eduardo Rocha Silveira júnior
Eduardo Vieira Alvarenga
Elaine dos Santos Ferreira de Melo
Elaine Pereira de Souza Araújo 
Elayne Maria de Oliveira Araujo
Elcio Lange Tiso
Eliana de Melo Pereira
Eliana Ferreira Elias
Eliana Martins Pereira
Eliane Anconi
Eliane Aparecida Pizzi

Eliane do Carmo Oliveira
Eliane Ferreira de Souza
Eliane Rodrigues de Oliveira
Elias Bezerra da Silva
Elias Correia
Elizabet Mara Marcelino
Elizabete da Paixão
Elizabeth Abreu Paiva
Elizabeth Noronha Pinto
Elizabeth Silva Sztutman
Elizabeth Teixeira Vivas Pinho
Elizângela Barreto Lopes
Eloi Silvestre Chiquetto
Eloin Rage Bonifácio de Souza
Eloísa Santana
Ely Roberto de Souza Pereira
Emerson Araújo Fernandes
Emerson Maciel Gomes
Emilia de Franco
Emílio Alonso
Emmanuel Zenryo Chaves Nakamura
Enid Diva Marx Backes
Epaminondas de Oliveira Nunes Júnior
Ercília Catão de Deus
Erick Gerôncio Batista
Erivan Luis Bezerra Júnior
Eugênia Figueiró dos Santos
Eugênio Bueno de Camargo
Eugenio Pitzahn Júnior
Evandro Bezerra de Lima
Evandro Zolezi Silva
Evangelina Leite Bordin
Evilasio da Silva Salvador
Ezane Luiz Jaques
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Mônica de Oliveira Lourenço Veloso 

Presidente do DIEESE no biênio 2001/2002

Q
uando entrei no Sindicato dos Me-
talúrgicos de Osasco, ele era repre-

sentado na direção-executiva do DIEE-
SE pelo Dinacir Francisco de Oliveira. 
Quando o Dinacir se aposentou, me 
indicaram. Mas, por um acordo entre 
os sindicatos, para assumir a presi-
dência, era necessário que a pes-
soa passasse pelo menos um 
período de mandato na 
executiva. Então, só 
pude assumir um 
ano depois. 

Quando entrei 
no DIEESE buscava-
se o seu fortalecimento 
associativo. O DIEESE já 
havia tido mais de mil asso-
ciados. Quando eu cheguei, eram 
pouco mais de 400. Ao mesmo tem-
po, tinha que atender à demanda do pró-
prio movimento sindical, de formação e 
de suporte técnico. 

Do tempo em que o DIEESE foi cria-
do, há 50 anos, o movimento sindical 
cresceu em todos os aspectos. São mais 
de 19 mil sindicatos e mais de cinco cen-
trais sindicais. Mas com o DIEESE foi o 
contrário. Houve um período em que, 
em vez de aumentar, o número de sócios 
diminuiu. O movimento sindical teve 

períodos de altos e baixos com a ques-
tão do desemprego. As receitas caíram 
e, quando isso acontece, infelizmente, 
o DIEESE, ainda que cumpra sua mis-
são de atender à demanda do movimen-

to sindical, deixa de ser prioridade. O 
nosso trabalho foi tentar resgatar a 

importância do DIEESE. 
Creio que um dos pro-

gramas de maior impor-
tância que o DIEESE 

desenvolveu foi o 
PCDA. Você po-

dia chegar ali “ar-
mado até os dentes”, 

mas saía com a certeza 
de ter se apropriado de algo 

que seria desenvolvido no seu 
sindicato. Com isso, o DIEESE pos-

sibilitou um processo de formação que 
permitiu um salto de qualidade no traba-
lho de intervenção sindical. 

O movimento sindical está passan-
do por muitas mudanças, querendo ou 
não. E o DIEESE deve ter habilidade 
para passar por esse processo sem alte-
rar sua identidade. O DIEESE não pode 
mudar sua essência. O movimento sin-
dical está precisando mudar para que 
possibilite aos trabalhadores se identi-
ficarem com essa organização.
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SED ES DO D IEESE

Sindicato dos Bancários – Edifício Martinelli – Rua São Bento, 405 (1955)
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo – Rua do Carmo, 171 (1958)
Sindicato dos Trabalhadores do Gás – Rua Maria Domitila, 254 (1965)
Sindicato dos Marceneiros de São Paulo – Rua das Carmelitas, 149 (1973)
Parque da Água Branca – Rua Ministro Godói, 310 (1986)

CENTRAIS S IN D ICAIS DO BRASI L (maio 2007)

CAT – Central Autônoma de Trabalhadores – fundada em 1995
CGT – Confederação Geral dos Trabalhadores – fundada em 1986
CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – fundada em 1986
Conlutas – Coordenação Nacional de Lutas – fundada em 2004 
CUT – Central Única dos Trabalhadores – fundada em 1983 
Força Sindical – fundada em 1991
NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores – fundada em 2005
SDS – Social Democracia Sindical – fundada em 1997



Lavínia Maria de Moura Ferreira

Supervisora do Escritório Regional da Bahia de 1987 a 2004
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E
u conhecia o DIEESE através da im-
prensa e pensava “esse é um lugar 

onde eu gostaria de trabalhar”. Em 1987, 
fiz um teste para entrar no DIEESE. Eu 
já estava formada em Economia e en-
trei como supervisora do Escritório da 
Bahia.

Eu estava a seis meses no Es-
critório Regional quando o 
Sindicato dos Petrolei-
ros quis abrir uma 
subseção em sua 
sede. Como eu 
já tinha algum 
contato com essa ca-
tegoria, passei um ano 
junto a esse sindicato.  Na 
subseção, fazíamos assessoria 
econômica, realizando estudos 
salariais e palestras para a base. Du-
rante as campanhas salariais, partici-
pávamos das negociações e fazíamos a 
análise da conjuntura. Retornei para o 
escritório em 89, onde fiquei até 2005, 
como supervisora. 

Em março de 2005, começamos o 
Projeto de Qualificação Profissional. O 
DIEESE estabeleceu um convênio com 
o Ministério do Trabalho para realizar 
um percurso formativo sobre negocia-

ção da qualificação profissional. O ob-
jetivo é que a qualificação profissional 
possa ser um tema tão central na agen-
da dos sindicatos, quanto a temática 
do salário ou da jornada de trabalho, 
por exemplo. E há também a questão 

da escolaridade, que perpassa esse 
tema. Escolaridade e qualifica-

ção profissional têm uma 
relação muito forte no 

Brasil, porque a es-
colaridade é bai-

xa. A qualifica-
ção profissional, 

a preparação para o 
trabalho não pode estar 

isolada da questão da esco-
laridade, da formação da pes-

soa enquanto cidadã. Talvez toda 
essa experiência venha a desaguar 

num projeto que chamamos de Projeto 
Faculdade DIEESE. 

O grande desafio do DIEESE é supe-
rar a questão da sustentabilidade. Nós 
temos que fazer com que a contribuição 
para o sustento do DIEESE venha, na sua 
totalidade, dos sindicatos, para que não 
se perca a sua natureza constitutiva. Isso 
vai além da questão de receita e despesa, 
é uma questão de manter a identidade.
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GENTE	QUE	FEZ	HISTÓRIA

JOSÉ ALBERTINO RODRIGUES
Diretor técnico de 1956 a abril de 1962; e de 1965 a 1966

DEPOIMENTO CONCEDIDO 
EM 22 DE JULHO DE 1985

As negociações, a par-
tir dos anos 50, tinham 
a intervenção efetiva do 
Estado como intermediá-
rio. Os sin  dicatos tinham 
como interlocutoras as 
entidades patronais for-
malmente no mesmo pé 
de igualdade, porque a lei 
reconhecia o “Sindicato 
dos Empregados“ e o ”Sin-
dicato dos Empregadores”. 
A lei os igua lava do ponto 
de vista formal, não de igualdade efetiva, 
porque essa igualdade só pode realmente 
se concretizar pela força da atuação sin-
dical. Por exemplo, a greve de 1953, que 
foi uma greve que abrangeu algumas ca-
tegorias tradicionais, como gráfi cos, sapa-
teiros, e também novas categorias, como 
metalúrgicos, tecelões, vidreiros etc. Nessa 
greve foi a primeira vez em que apareceu o 
comando de greve. Havia um comando in-
tersindical que foi o embrião do Pacto In-
tersindical.  Este comando foi quem nego-
ciou com os patrões e com o governo. Essa 
greve alcançou proporções muito grandes 
e marcou o início do fortalecimento do 
movimento sindical, além de mostrar que 
a mobilização da categoria era essencial 
para forçar uma concessão e que era possí-
vel dialogar quase que de igual para igual 
com os patrões. Surgiu então uma lideran-

ça sindical que alcançou 
uma expressão imediata. 
Terminada a greve, o co-
mando continuou sob a 
forma do Pacto de Unida-
de Intersindical. Além dis-
so, cada categoria tinha a 
sua comissão de salários. 
Essa comissão de salários 
se reunia com a diretoria 
e traçava a estratégia. E, 
dessa estratégia, participa-
vam todos os outros ele-

mentos de um lado e, do outro, o DIEESE, 
por meu intermédio. 

A partir de 1959, passamos a ter o Índi-
ce do Custo de Vida. Começamos a fazer o 
levantamento sobre o lucro das empresas 
pelo setor bancário. 

Um ponto de vista que eu sempre defen-
dia perante a comissão de salários e a dire-
toria é o seguinte: se pedirmos 60 para um 
custo de vida de 30, e nós conseguirmos 
32% , 35% , nós estaremos muito distantes 
daqueles 60, deveríamos pedir não muito 
além do que era o custo de vida. A minha 
atitude sempre foi no sentido de sermos re-
alistas, não partir muito para o “oba-oba”, 
porque isso podia ser enganador, o resulta-
do poderia desestimular, e isso na medida 
em que nós tínhamos informações acumu-
ladas já com relação ao custo de vida e ao 
lucro das empresas.



Wilson Aparecido Costa de Amorim

Coordenador de Escritórios e Linhas Setoriais do DIEESE (de 1995 a 1999)

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

43

O DIEESE é um lugar onde as pes-
soas, quando vão fazer Educação 

Sindical, primeiramente têm que incor-
porar o conhecimento do trabalhador. 
A pessoa que faz educação no DIEESE 
é uma pessoa que está em pé de igual-
dade com aquele com o qual ela 
tem contato no momento de 
formação. O conteúdo, que 
é o conhecimento adqui-
rido como técnico, 
tem que ser pas-
sado de maneira 
a aproveitar a ex-
periência do outro 
e ser devolvido como 
um problema novo a ser 
solucionado. Na alça de pos-
sibilidades “solução–sujeito”, eu 
trabalhei assim a vida toda dentro do 
DIEESE. Fui treinado para isso. Posso 
dizer que aprendi muito e depois passei 
à etapa de formar pessoas. Eu não tenho 
uma formação conceitual, sólida, para 
avançar muito nessa formulação, mas 
eu diria que aprendi o suficiente para 
fazer uma formação dentro daquilo que 
o DIEESE defende. 

A prática está se sofisticando, mas 
não foge à essência de respeito ao tra-

balhador como fonte de conhecimento, 
de experiência. A educação para liber-
tação, a educação construtivista, méto-
do Paulo Freire. Como educador, prati-
quei muito, então não dá para negar a 
importância disso. Agora, do ponto de 

vista da universidade, essa é uma 
prática que não dá para transfe-

rir. O DIEESE dá o espaço e 
se trabalha por adesão. A 

universidade não dá 
esse espaço, a for-

ma de trabalhar 
é outra, o público 

é outro. A concepção 
tradicional de educação 

na universidade não deixa 
criar coisas diferentes. É difí-

cil reproduzir essa experiência do 
DIEESE em outros lugares. Mudamos 

como gente, mas, como educador, tem 
que ser outro lá dentro. Eu não sou um 
formador “dieesiano” dentro da uni-
versidade. Já o DIEESE não tinha uma 
política propriamente dita, desenhada 
para capacitar técnicos novos. A partir 
da metade da década de 90, os técnicos 
passaram a incorporar determinados 
conhecimentos. E isso foi feito muito 
bem pela área de Educação.
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional na Bahia

Em 1981, o movimento sindical brasi-
leiro retomava os sindicatos, que tenta-

vam desatrelar-se da estrutura oficialista e de 
dependência do governo. Naquela época, as 
eleições sindicais eram monitoradas pela De-
legacia Regional do Trabalho. Nesse proces-
so de renovação, foi eleita uma nova direção 
para o Sindicato dos Bancários da Bahia. A 
entidade passou a ser presidida por Oswaldo 
Laranjeira, que pretendia abrir um Escritório 
Regional do DIEESE no Estado.

A primeira reunião para a instalação do 
DIEESE na Bahia ocorreu em 28 de maio 
de 1982. Essa reunião foi promovida pelo 
Sindicato dos Bancários e demais sócios no 
Estado. Na ocasião foi eleita uma comissão 
provisória, com a atribuição de viabilizar a 
instalação do Escritório Regional. Essa co-
missão era formada pelos sindicatos dos 
Bancários, Petroquímicos e Eletricitários da 
Bahia. Os suplentes eram o Sindipetro, e os 
sindicatos dos Engenheiros e dos Metalúrgi-
cos de Salvador.

Os bancários cederam um espaço para 
a instalação da primeira sede do DIEESE. 
Atualmente, o Escritório está instalado no 
Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia.

Em 21 de novembro de 1982, os sócios do 
Estado da Bahia realizaram uma assembléia 
para aprovar a instalação do Escritório e ele-
ger a primeira direção regional. 

A primeira subseção foi aberta em 1985, 
no Sindicato dos Químicos e Petroquímicos. 
Posteriormente, outras subseções foram ins-
taladas no Sindicato dos Metalúrgicos, Extra-
ção e Refino de Petróleo, Bancários e Eletrici-
tários da Bahia. 

Em 1987, o Escritório celebrou um convê-
nio com o governo do Estado da Bahia para 
a realização da PED na Região Metropolitana 
de Salvador.

Durante 24 anos de existência, o Escritório 
teve como supervisores técnicos Carlos Batis-
ta, Lúcia Falcon, Nelson Sato, Lavínia Mou-
ra, Fausto Augusto Junior, Ranieri Muricy e 
Ana Georgina da Silva Dias.



Fausto Augusto Júnior

Técnico do DIEESE na subseção da CUT
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E ntrei no DIEESE como auxiliar téc-
nico, durante o processo de reorga-

nização do Banco de Dados. Em 98, fui 
selecionado para fazer o Programa de 
Capacitação para Dirigentes e Assessores 
Sindicais, o PCDA. 

O PCDA foi muito intenso, um 
universo maior. Além da discus-
são sobre reestruturação pro-
dutiva, o grande apren-
dizado ocorreu com 
as relações que fo-
ram se tecendo. 
O PCDA fez uma 
coisa que está na es-
pinha dorsal da insti-
tuição, que foi colocar diri-
gentes de tendências sindicais 
diferentes estudando e produzindo 
juntos. Esse é o “barato” do PCDA e 
que me ajudou muito.

Depois do PCDA, fui promovido a téc-
nico e fui para a subseção da Federação 
Estadual dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil de São Paulo. Quando voltei 
para o Escritório Nacional, entrei para a 
equipe de educação do DIEESE, que esta-
va se reestruturando. 

Na área da educação, trabalhamos 
com dirigentes que cursaram apenas o 

primeiro grau e também com dirigentes 
que terminaram a universidade. Às ve-
zes, todos no mesmo grupo. 

Aprendi muito com a lógica da solida-
riedade. Começamos a entender o nosso 
real papel na educação, de contribuir 

para o outro e permitir que ele cons-
trua o conhecimento do qual vai 

se apropriar. 
Essa é a parte mais in-

teressante, o fascínio. 
Às vezes, a pessoa 

acha que não sabe 
nada; chega para 

o seminário porque 
precisa de conhecimento 

e, num processo lento e di-
nâmico, vamos mostrando que 

ele sabe muita coisa, sim, porque o 
conhecimento produzido pelo DIEESE 

tem como origem a experiência do diri-
gente sindical. É um processo muito rico, 
em que o sujeito sai de lá diferente, sai o 
formador. 

A montagem da oficina de Formação 
de Multiplicadores ou de Formadores, o 
chamado FM, possibilitou novamente à 
instituição se debruçar sobre uma área 
de atuação importante e discutir isso do 
ponto de vista teórico. 
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Nelson de Chueri Karam

Coordenação de Relações Sindicais (desde janeiro de 2005)
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E
stou há 20 anos no DIEESE. Iniciei 
numa subseção junto à Federação 

dos Bancários do Paraná, em 1986. O 
DIEESE dá a oportunidade de, ao mes-
mo tempo, produzir conhecimento e 
conversar com um dirigente sindical, 
orientando-o, realizando pesquisas 
que contribuem para a sua ação 
cotidiana. 

No ano de 2001, o 
DIEESE iniciou um 
projeto de capa-
citação de diri-
gentes e as  sessores 
sindicais. Fui convi-
dado a coordenar um dos 
pontos desse programa, que 
era a organização de um conjun-
to de percursos formativos de apoio 
às ati vidades de educação sin dical, ou 
seja, os kits de formação sindical. 

São 19 kits. Uma das concepções 
que orientam o trabalho de formação 
do DIEESE é que o conhecimento está 
presente em todas as pessoas; cabe ao 
mediador que está conduzindo as ativi-
dades de formação abrir oportunidades 
para que esse conhecimento apareça no 
grupo, seja trocado e seja reconstruído 
por fi m. 

Esse material foi elaborado junto 

com os sindicatos. Fizemos seminários 
indicando o percurso para que cada 
tema fosse discutido e para que depois 
o próprio dirigente sindical pudesse se 
apropriar dele e fazer o processo de for-
mação, de tal modo que não depen-

desse mais do técnico do DIEESE 
ou do especialista em educação 

para executar essa ativida-
de. São mais de 400 ho-

ras de formação que 
estão à disposição 

do movimento 
sindical.

Atualmente, os tra-
balhos que são deman-

dados ao DIEESE giram em 
torno de estudos de perfi l de 

categorias. As entidades sindicais 
querem conhecer a base que represen-

tam. A agenda temática vai se ampliando 
também para questões de interesses mais 
gerais da sociedade. Discussões em tor-
no das políticas públicas voltadas para o 
emprego, para a inclu são social, para a 
qualifi cação pro fi ssional, para a partici-
pação nos lu cros e para a produtividade, 
que são outras formas de abordar a ques-
tão da remuneração. São temas que es-
tarão mais presentes na agenda sindical 
daqui para a frente.
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“O DIEESE É O TERRITÓRIO DOS 
CONFLITOS PRODUTIVOS.”

QUEM	VÊ	O	DIEESE	DE	FORA

MIGUEL WADY CHAIA
Professor da PUC-SP, defendeu tese de doutorado sobre o DIEESE

Quando eu era estu-
dante, existia a mítica 
do DIEESE. Para nós, 
estudantes de Ciências 
Sociais, o DIEESE tinha 
um valor muito alto, era 
uma grande referência 
para pensar o mundo, 
o Brasil, o quarteirão e 
a sala de aula. 

A visão que eu tinha 
do DIEESE era aquela 
visão mitifi cada; depois 
eu entro e conheço uma 
instituição que tem confl itos que eu não 
percebia, iam além do confl ito da classe 
trabalhadora com o capital. Ao estudar 
o DIEESE, descobri confl itos externos, 
confl itos internos e grandes oposições. 
É um universo extremamente dinâmico, 
de relações de forças que se desestabili-
zam constantemente. Isso porque o DIE-
ESE é um local de heterogeneidades, de 
encontro das mais diferentes correntes 
sindicais e, mais ainda, o encontro de li-
deranças sindicais com o intelectual.

Ainda hoje eu vejo o DIEESE com um 
extremo dinamismo, com muitas tensões, 
o que traz uma visão trágica no sentido 
de pensamento trágico, de entender que 

o confl ito é que faz uma 
história, de que o confl i-
to é sempre inesgotável, 
e o DIEESE é o território 
dos confl itos, mas dos 
confl itos produtivos. 

O DIEESE passa a ser 
reconhecido pela socie-
dade quando ocorre o 
confronto de índices. 
Através dos dados do 
DIEESE, o movimento 
sindical consegue enfren-
tar sindicatos patronais 

e o Estado. E, quando também há uma 
repressão política muito forte, os índices 
do DIEESE começam a ganhar fi dedigni-
dade. A sociedade desconfi a dos índices 
patronais e dos índices do Estado e valo-
riza, toma para si os dados do DIEESE. É 
esse o momento em que se dá, na história, 
a presença do DIEESE no interior da so-
ciedade civil. Hoje o DIEESE não é mais 
o único gerador fi dedigno de informação, 
mas ainda assim ele já ganhou um lugar 
na história. Agora é desenvolver-se a partir 
do patamar alcançado. E, com as pesqui-
sas sobre emprego/desemprego, o DIEESE 
segue diversifi cando e ampliando sua ca-
pacidade de produção de conhecimento.



Carlos Andreu Ortiz

Presidente do DIEESE de 2005 a 2006
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O que de mais importante o DIEESE 
tem feito para o movimento sindi-

cal é a formação dos dirigentes. Os cur-
sos que o DIEESE oferece são tão bons 
que, se for feito um levantamento no 
Brasil todo, veremos a quantidade de 
vereadores, deputados estaduais, 
federais, prefeitos, governado-
res e senadores oriundos do 
movimento sindical, que 
passaram pelos cursos 
do DIEESE e se for-
maram por meio 
deles. Até o pre-
sidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da 
Silva, ex-dirigente sindical, 
também foi diretor do DIEESE 
e fez vários cursos na entidade. 

E a formação do DIEESE não pára na 
preparação para a negociação nas cam-
panhas salariais. O DIEESE está sempre 
na frente, discutindo e preparando os di-
rigentes para os desafios constantes, para 
as situações que mudam a todo momen-
to. Hoje, as negociações se dão em vários 
níveis. O sindicalista tem que ter um co-
nhecimento maior da questão da produ-

tividade, do lucro, tem que participar de 
outros fóruns de negociação para discu-
tir questões que não estão apenas ligadas 
a sua categoria, mas que dizem respeito 
a toda a sociedade, coisas para as quais é 
necessário um suporte técnico. 

O DIEESE, durante todos esses 
anos, se aperfeiçoou muito na 

questão da formação dos di-
rigentes sindicais. Foi aí 

que realmente o movi-
mento sindical deu 

um salto de qua-
lidade e começou 

a negociar melhor.
O DIEESE é o único 

órgão que consegue agluti-
nar dirigentes sindicais de várias 

tendências políticas, partidárias e 
sindicais e sair com propostas em con-

senso. A equipe técnica é consciente de 
seu papel e coloca suas posições pessoais 
em segundo plano para agir e trabalhar 
em nome da classe trabalhadora, de for-
ma isenta, a partir dos resultados de seus 
estudos e pesquisas. É por isso que o DIE-
ESE deu certo e completou 50 anos. Com 
certeza vai chegar aos 100. 
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SURPREENDENDO	O	ADVERSÁRIO

Todas as grandes centrais sindicais se encontram dentro do DIEESE.

Era a segunda rodada de negociação da 
campanha salarial dos Trabalhadores 
em Alimentação de Criciúma e Região, 
do ano de 1992. Tempos difíceis, de 
baixo crescimento e inflação elevada. 
Viajamos, o assessor jurídico do sindi-
cato e eu, de Florianópolis a Criciúma, 
nos reunimos cerca de 40 minutos com 
os trabalhadores e fomos 
para a negociação. Fei-
tas as apresentações, 
o coordenador do 
lado patronal, o di-
retor de recursos hu-
manos da principal 
empresa da base, pa-
raguaio radicado no 
Brasil, duro na queda, 
disparou: “O advogado 
e o técnico do DIEESE não 
vão poder participar da negociação. 
Não fomos avisados que eles viriam, 
do contrário teríamos trazido também 
a nossa assessoria.” A reação imediata 
dos dirigentes sindicais foi “quebrar o 
pau”, ir na jugular do adversário, que 
estava querendo definir a composição 
da equipe dos trabalhadores. Percebi, 
no entanto, que não foi uma atitude 
espontânea do coordenador patronal e 

pedi um tempo para conversarmos en-
tre nós. No intervalo argumentei que 
tudo indicava que eles pareciam estar 
querendo gerar um fato que impedisse 
a realização da negociação. Por alguma 
razão, aparentemente, eles não tinham 
interesse que a negociação ocorresse 
naquele dia. Sugeri que, ao invés de 

quebrar o pau e inviabi-
lizar a rodada, que era 

justamente o que 
a patronal estava 
querendo, a asses-
soria ficaria fora, 
numa sala ao lado, 
enquanto os de-

mais negociavam. 
Após uma inicial re-

sistência dos dirigentes, 
que estavam indignados 

com a atitude arrogante do adver-
sário, colocamos a idéia em prática. 
A negociação ocorreu normalmente, 
conseguimos avançar em alguns itens 
da pauta, e os trabalhadores tiveram 
assessoria jurídica e econômica atra-
vés de um dirigente que fez o papel de 
leva-e-traz. 

José Álvaro Cardoso
Supervisor técnico do ER-SC



João Vicente Silva Cayres

Presidente do DIEESE de 2007 a 2008
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F iz alguns cursos pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, com o pes-

soal do DIEESE, lá para os idos de 94. 
Eu achava legal o DIEESE, e pensava: 
“Acho que vou estudar economia pra 
trabalhar no DIEESE.” 

Estava no colegial ainda. No sindicato, 
tinha uma subseção do DIEESE. Na 
época, havia muitos economistas 
trabalhando no DIEESE, e eu 
sempre me interessei pela 
área de economia. Eu 
achava que, através 
da economia, po-
deria compreen-
der como funcionam 
as coisas. 

Em 98, fui indicado pela 
diretoria do sindicato para fa-
zer o PCDA. Foi então que acabei 
conhecendo mais como o DIEESE 
funcionava. Nesse curso, percebemos a 
importância da formação sindical. 

Era o período do presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. Desemprego to-
tal, e as empresas se aproveitando, e se 
reestruturando, e nós não tínhamos 
muitas respostas para dar aos trabalha-
dores. Nessa época, havia muita coisa 
em disputa, muitas reformas sendo fei-
tas de uma maneira que nós não con-
cordávamos.

Nessa época, também, o DIEESE con-

tratava outras instituições para darem 
cursos específicos no PCDA. Por exem-
plo, a Fundação Christiano Ottoni, que 
é uma entidade mais ligada aos empresá-
rios, pedia que os nossos cursos fossem 
dados a executivos. Dava cada “pau”.  Ti-
nha professores universitários mais à di-

reita, outros mais à esquerda, tinha 
o pessoal da Fundação Vanzolini 

da USP, além do pessoal do 
DIEESE. Discutia-se er-

gonomia, que era um 
tema que estava em 

voga na ocasião, 
havia discussão 

de como organizar 
o trabalho na fábrica, 

como planejar a ação sindi-
cal, e um pouco de teoria eco-

nômica. 
Tudo isso acabou contribuindo 

para tornar o DIEESE uma referência. 
Ele é intersindical: não representa nem 
a CUT, nem a Força; ele representa os 
interesses dos trabalhadores. É ciência 
com classe. Mas com a classe trabalha-
dora, porque mesmo uma ciência tem 
um viés político por trás.

O DIEESE tem agora o desafio de criar 
a Universidade do Trabalhador. Na ver-
dade, o DIEESE surgiu com essa inten-
ção, de fazer uma formação dos traba-
lhadores em nível superior.







Apoio ao movimento sindical em ações que promovam mudanças 
ou que favoreçam a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores

ASSESSORIA

A
negociação coletiva é um dos momentos mais importantes da 

ação sindical. Seu ponto máximo é a mesa de negociação, no 

embate direto entre representantes dos trabalhadores e das em-

presas. Por meio da área de assessoria, o DIEESE acompanha de perto essa 

relação entre as duas forças, subsidiando as entidades sindicais sócias com 

estudos específi cos, palestras e todo tipo de informação que possa tornar o 

resultado fi nal do processo favorável aos trabalhadores. Se convidados, os 

técnicos da entidade marcam presença nas mesas de negociação e, muitas 

vezes, têm atuações decisivas em prol dos que representam.

A entidade esteve presente em momentos importantes da trajetória de 

lutas dos trabalhadores, ajudando nas análises críticas, no traçado de estra-

tégias e, até mesmo, denunciando índices fraudulentos do governo, o que 

acabou por ampliar seu próprio reconhecimento social. Nos últimos anos, 

novos temas se incorporaram à pauta sindical. E o DIEESE tem se prepara-

do continuamente para dar conta deles.

Além da assessoria direta às negociações coletivas, o Departamento auxilia 

e representa o movimento sindical em fóruns, câmaras e órgãos bi, tri, pluri-

partites, sobre questões que envolvem mercado de trabalho e outros temas.

Com o intuito de aperfeiçoar a área de assessoria, em 2004, o DIEESE 

disponibilizou aos sócios a Rede de Apoio à Negociação Coletiva (RAN). 

Trata-se de um serviço nacional, na internet, voltado para negociadores e 

formadores sindicais, que disponibiliza dados e informações para a nego-

ciação e permite a troca de informações a distância, por meio eletrônico.
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1955–2006
INSTITUIÇÕES E UNIVERSIDADES NACIONAIS

V
O

C
Ê

S
A

B
IA

?
Parceiros DIEESE

Fundação Universitária de Estudos e Pesquisas 

sobre o Trabalho

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

Fundação Christiano Ottoni

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 

– Funcamp

Fundação para o Desenvolvimento Gerencial

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas – Ibase  

Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear 

– IBQN

Instituto Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade – IBQP

Instituto Cidadania

Instituto Euvaldo Lodi – IEL

Instituto Observatório Social – IOS

Rede Brasileira pela Integração dos Povos 

– Rebrip

Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas 

sobre o Trabalho – Unitrabalho 

Universidade Cândido Mendes – Ucam

Universidade Estadual de Campinas  

– Unicamp

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Associação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Autogestão e Participação  

Acionária – Anteag

Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação – Cedi

Centro de Estudos de Educação e Sociedade 

– Cedes

Centro de Estudos Sindicais e de Economia  

do Trabalho – Cesit 

Conselho Regional de Assistentes Sociais – Cras 7ª 

Conselho Regional de Economia do Rio de 

Janeiro – Coregon/RJ

Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho 

– Diesat

Escola Sindical Centro-Oeste da CUT

Escola Sindical Nordeste da CUT

Escola Sindical Norte da CUT

Escola Sindical 7 de Outubro da CUT

Escola Sindical São Paulo da CUT 

Escola Sindical Sul da CUT

Faculdade de Ciências Econômicas/Universidade 

Federal da Bahia 

Faculdade do Pará – FAP 

Federação de Órgãos para a Assistência Social e 

Educacional – Fase

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Capes 

  Dentre os sindicalistas que passaram pelo DIEESE, consta 
Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República. 



Antonio Carlos dos Reis (Salim)

Presidente do Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), 1999 a 2007
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C
onheci o DIEESE quando eu era 
tesoureiro do Sindicato dos Eletri-

citários de São Paulo, que foi um dos 
sindicatos fundadores do DIEESE.

O DIEESE é uma entidade de prestígio 
internacional. O movimento sindical 
não pode prescindir de uma institui-
ção com a credibilidade dele. O 
movimento sindical faz muita 
questão do índice de infla-
ção do DIEESE. Mesmo 
que às vezes esse ín-
dice não seja tão 
favorável. Mas o 
índice do DIEESE 
é uma bandeira. Com 
suas pesquisas, com a as-
sessoria que presta, é funda-
mental para o movimento sin-
dical. É importante sabermos o que 
está acontecendo nas outras categorias, 
os benefícios, os acordos, aquilo que foi 
um avanço. Precisamos aprender a uti-
lizar melhor o DIEESE, participar mais 
efetivamente e colaborar mais para que 
possamos ter melhores condições de 
avançar nas negociações coletivas.

As centrais sindicais deveriam levar 
para todos os congressos, para todos 
os Estados, informações sobre o DIEE-
SE. Mas é muito difícil, porque o Bra-

sil é um país continental. Precisamos 
encontrar um meio de o DIEESE estar 
presente em todos os congressos das 
centrais sindicais. A sociedade ficaria 
sabendo um pouco mais do DIEESE. E 
eu vejo a sociedade como trabalhado-

res, a grande maioria da sociedade 
são trabalhadores. Infelizmente, 

hoje em dia, uma grande par-
te da sociedade brasileira 

nem sabe o que signi-
fica sindicato. Isso é 

lamentável.  
O DIEESE é 

uma instituição 
de extrema experiên-

cia.  Mas o maior desafio 
é exatamente a divulgação, 

fazer com que a sociedade saiba 
da seriedade do trabalho técnico, do 

trabalho eficaz que o DIEESE presta.
O Congresso Nacional deveria votar 

um orçamento para que o DIEESE pu-
desse ser uma instituição que tivesse 
liberdade de ação. Que pudesse expan-
dir mais o seu trabalho e fazer com que 
as empresas usassem mais o DIEESE 
como parâmetro de negociação para al-
cançar uma condição do trabalhador e 
do empresário sobreviverem buscando 
os melhores caminhos para o Brasil.
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• A Alca e os trabalhadores, riscos e desafios de uma integração (2003)

• Estatísticas do meio rural (São Paulo-2006) 

• Mapa da população negra no mercado de trabalho – regiões metropolitanas de  

São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Distrito Federal (1999) 

• Mapa das questões de gênero – perspectivas para a ação sindical frente às  

transformações no mundo do trabalho (1999) 

• A situação do trabalho no Brasil (2001)

• Trabalhador, ciência e tecnologia (1986)

• Trabalho e reestruturação produtiva – 10 anos de linha de produção (1994) 

No âmbito dos convênios mantidos entre DIEESE/Cesit/CNPq:

• Emprego e desenvolvimento tecnológico: Brasil e contexto internacional (1998)

• Emprego e desenvolvimento tecnológico: artigos dos pesquisadores (1999)

• Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos de integração regional (1999)

• Emprego e desenvolvimento tecnológico: estudos DIEESE/Cesit (2002)

• Emprego e desenvolvimento tecnológico: experiências sindicais, setoriais e regionais (2002)

• O trabalho no setor terciário: emprego e desenvolvimento tecnológico (2005)

• Trabalho e abordagem pluridisciplinar: estudos Brasil, França e Argentina (2005)

PR INCI PAIS LIVROS PUBLICADOS PELO D IEESE

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

F
Fábia Marylla Monteiro Tuma
Fabiana Carla da Silva Campelo
Fabiana Roberta da Silva
Fabio Alexandre Galvão do Nascimento
Fábio Alheiro Fonsêca
Fabio Costa Antunes Pereira
Fabio Minematsu
Fabio Pereira de Souza
Fábio Takeoka
Fábio Véras Soares
Fabiola Gomes de Lima
Fabrício de Jesus Santana
Farid Eid
Fausto Augusto Júnior
Felipe Ferreira de Oliveira

Felipe Vieira Porto Seibel
Fernanda Helena Rodrigues da Costa 
Fernanda Maria Rocha Soares
Fernanda Negrão
Fernando Adura Martins
Fernando Augusto Mansor de Mattos
Fernando Cesar Almada Santos
Fernando da Silva Calvete
Fernando de Souza
Fernando Ferreira Duarte
Fernando Ferreira Rosa
Fernando Henrique Olmeno Monteiro
Fernando Luís da Silva
Fernando Miguel Escribano Martinez
Fernando Nardomarino Nogueira da Silva
Filipe Martins Gonçalves
Flávia Azevedo Dória
Flavia Guedes Vargas

Flávia Maria Gomes de Lima Duarte
Flavio de Lima Sena
Flávio Henrique Faria
Flávio Nunes de Neves
Flavio Tavares de Lyra Júnior
Francisca Alves de Albuquerque
Francisca Eugênia dos Santos
Francisco de Souza Filho
Francisco José Couceiro de Oliveira
Francisco Luiz Salles Gonçalves
Francisco Roberto Kokanj Júnior
Francisco Tarciso Leite Júnior
Franciscus Maria Andhy Pudja
Frederico de Souza Nóbrega
Frederico Gonzaga Jayme Júnior
Frederico José Gomes de Lima
Frederico Luiz Barbosa de Melo



Terrânia Maria Bispo

Secretária do Escritório Regional do Distrito Federal
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N
o escritório do DIEESE em Brasília 
somos cinco pessoas. Temos ainda 

três subseções, mais a PED. Nas subse-
ções, temos a Ana Quitéria, no Sindi-
cato dos Bancários de Brasília; o Max 
Leno, na Consef [Confederação dos 
Servidores Públicos Federais]; a 
Alessandra Cadamuro, na Con-
federação Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria, 
e o Antonio Eduardo 
Rodrigues Ibarra, 
que trabalha na 
Pesquisa de Em-
prego e Desemprego 
do Distrito Federal.

O eixo que forma o DIE-
ESE são os técnicos e os sin-
dicalistas. A relação entre eles é 
profícua, de amizade, de interação. A 
assessoria e a qualidade técnica da pro-
dução são importantes. Existe uma força 
para manter essa qualidade. 

No Plano Collor, por exemplo, éramos 
muito procurados por pessoas que que-
riam saber o que estava acontecendo. 
Elas queriam se precaver com relação a 
tudo o que iria acontecer. Foi um mo-
mento de muita pressão. O DIEESE foi 
muito demandado e cumpriu um papel 
importante, assessorando os sindicatos.

 Na época da URV, a supervisora téc-

nica era a Rosane Maia. Fizemos um 
evento para explicar aos sócios o que era 
a URV. Nós calculamos mal. Achamos 
que viriam umas 30, 40 pessoas. Vieram 
mais de 100. Chegou um momento em 

que nós tivemos que pedir ao Sindica-
to da Construção Civil para ceder 

um espaço enorme que eles ti-
nham no subsolo. Ainda as-

sim, teve gente que ficou 
em pé. Havia não só 

sindicalistas, mas 
também jorna-

listas, pessoas da 
sociedade, donas de 

casa. Foi um fato que me 
marcou muito. 

O DIEESE é uma entidade 
que valoriza  a sociedade, os jo-

vens, os desempregados,   os emprega-
dos, as mulheres e vários outros segmen-
tos. A produção nacional do DIEESE, 
por exemplo, sobre os jovens ou sobre as 
mulheres tem muita repercussão na im-
prensa e nas universidades.
O DIEESE tem ocupado um espaço tam-
bém na vida das donas de casa, dos apo-
sentados, dos estudantes. Porque a pro-
dução das informações não é só para o 
movimento sindical. Ela também servi-
rá à sociedade em geral. A sociedade co-
nhece o DIEESE.
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

G
Geliane Rodrigues Baracho
Gelson Mendonça Bessa
Geni Aparecida Marques
Genival Ermínio da Silva
George Washington Mota Barros 

Geraldo Julião Júnior
Gilda Ramacciato Cavalieri
Gilson Antonio Martins Ferreira
Gilza Gabriela de Oliveira
Giselle Ribeiro de Souza
Gislene Dias
Gislene Tavares Teves
Gledes Alves de Araujo

Gonçalo Giordano de Oliveira
Grasiela Trindade Faverin
Guaraciara Cavalcante
Guaracira de Fátima Mendes
Guilherme Camara Donnabella
Guilherme dos Santos Neto
Guilherme Tosoni
Gustavo Schor

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Rio Grande do Sul

Adescoberta da manipulação dos índices 
oficiais de inflação em 1977, denunciada 

pelo DIEESE, foi o mote que levou algumas 
entidades sindicais do Rio Grande do Sul a 
buscar em São Paulo informações sobre a ins-
tituição. Eles queriam ter estudos sobre o cus-
to da cesta básica na capital gaúcha. A idéia de 
instalar um escritório do DIEESE no RS partiu 
dos Sindicatos dos Eletricitários, Bancários e 
da Federação da Alimentação.

Mesmo sem ter a criação aprovada pela As-
sembléia de Sócios, o que viria a acontecer em 
30 de novembro de 1979, o DIEESE já fazia o 
cálculo da Ração Essencial Mínima em Porto 
Alegre desde janeiro de 1977. 

O DIEESE funcionava na Federação de Ali-
mentação como um posto avançado, com di-
retoria provisória. Tinha reuniões regulares, 
prestava informações sobre o Departamento e 
sensibilizava as entidades sindicais a se filia-
rem, passo necessário para a abertura de uma 
unidade no Estado.

A Federação da Indústria do Rio Grande do 
Sul, entidade patronal, e também o governo 
do Estado não viam com bons olhos a insta-

lação do DIEESE. Foi necessária uma ação de 
convencimento, que utilizou a distribuição do 
Boletim DIEESE, uma publicação mensal na-
cional da entidade, a todos os deputados da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

O primeiro supervisor técnico responsável 
pelo Escritório Regional foi Cristiano Roberto 
Tatsch, de 1983 a 1985. Ele foi substituído por 
Ricardo Franzoi, que exerce a função até hoje.

A primeira subseção foi aberta em 1985, no 
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. De-
pois vieram: Federação dos Bancários, Petro-
químicos de Triunfo, Federação do Ensino da 
Região Sul (Feteesul), Centro dos Professores 
do Estado do RS (CPERS), Sindicato dos Tra-
balhadores de Assessoria e Perícias de Porto 
Alegre, Telecomunicações e Comerciários.

O Escritório Regional do Rio Grande do Sul 
esteve cediado em diversas entidades sindi-
cais. Começou na Federação da Alimentação, 
passando para o Sindicato dos Eletricitários, 
Federação dos Comerciários, Sindicato dos 
Bancários e na Usina do Gasômetro/Espaço 
Cultural do Trabalho. Há 11 anos está no Sin-
dicato dos Petroquímicos de Triunfo. 



Ricardo Franzoi 

Supervisor do Escritório do DIEESE do Rio Grande do Sul
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Q
uando surgiram os primeiros mo-
vimentos a favor da reforma agrária 

no Rio Grande do Sul, eu trabalhava na 
Cohab. Havia um amigo que desenvol-
via um trabalho próximo à CPT [Comis-
são Pastoral da Terra] e então começa-
mos a organizar os trabalhadores 
sem-terra. Criamos o Grupo de 
Estudos Agrários, que traba-
lhava com as oposições 
sindicais rurais. Os 
sindicatos não ti-
nham a menor 
idéia do que era 
o DIEESE. 

Nosso primeiro con-
tato com o DIEESE ocorreu 
quando estávamos discutin-
do, em Bento Gonçalves, o custo 
de produção da uva. Os produtores 
de uvas vendiam para as vinícolas, e os 
sindicatos negociavam o preço. Sem-
pre tem aquela história de que é justo 
ou não é justo. Então, eles resolveram 
calcular o custo de produção para saber 
quanto custava produzir um quilo de 
uva para fazer vinho ou suco.

Eu fiz esse trabalho. Foi o que orga-
nizou um pouco os sindicatos de toda a 

região. Um dos temas do custo de pro-
dução da uva era fazer uma análise de 
balanço das empresas. Foi então que 
descobri que o DIEESE tinha uma aná-
lise de balanços diferente das análises 

comuns, que usavam alguns critérios 
de interpretação do balanço que 

dava mais lucro.
Depois disso, houve uma 

seleção para ingressar no 
DIEESE. Eu fiz duas 

vezes a seleção. 
Na primeira vez, 

entrou uma ou-
tra pessoa. Foi um 

ano antes. Depois essa 
pessoa teve que sair, e ela 

mesma me indicou para substi-
tuí-la. Aí eu assumi a supervisão do 

Escritório do Rio Grande do Sul.
O Escritório atende a todos os sindi-

catos associados do Rio Grande do Sul, 
que hoje são em torno de 50. Antiga-
mente, o peso de nosso trabalho estava 
no acompanhamento das negociações 
coletivas. Hoje os sindicatos exigem do 
DIEESE mais informação, e nós esta-
mos sempre nos adaptando à demanda 
sindical.
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

H
Hamilton Pires de Figueiredo e Sá
Hamilton Silva de Souza 
Helen Cristina Borges Caramão
Helen Pinho de Souza

Helena Siqueira Dornellas
Heleonoira Resende Nazareth Costa
Hélio Emílio Bacarim
Hélio Graciano Ferreira
Heloisa Helena Martinez Romeu
Heloísa Helena Teixeira
Henrique Jager

Henrique Miami Neto
Hilton Dominczak
Hudison Pinto Sampaio Santos
Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira
Humberto Pires Grault Vianna de Lima

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Mato Grosso

Aidéia de levar o DIEESE ao Mato Grosso 
surgiu em 1988, com o movimento de 

servidores públicos da Prefeitura Municipal 
de Cuiabá. Com salários atrasados e sem po-
lítica de reajustes, num contexto de inflação 
alta, iniciou-se um processo de negociação 
entre o sindicato e a prefeitura.

Além dos servidores públicos, ocorria em 
Cuiabá um movimento intersindical de rei-
vindicações dos trabalhadores, devido ao 
arrocho salarial que afetava diversas catego-
rias, e havia uma mobilização generalizada 
entre eles. 

Diante disso, o Sindicato dos Bancários teve 
a iniciativa de entrar em contato com o DIE-
ESE para solicitar uma assessoria às entidades 
sindicais da região. Walter Barelli, diretor téc-
nico naquele período, sugeriu a criação de um 
Escritório Regional no Mato Grosso, assina-
lando que sua instalação deveria ser precedi-
da de uma campanha de filiações no Estado.

No final do ano de 1988, cerca de 40 en-
tidades sindicais estavam filiadas ao DIEE-
SE. Em 19 de janeiro de 1989, foi realizada 
uma Assembléia-Geral Regional de Sócios 

do Mato Grosso, que aprovou a fundação 
do Escritório Regional e elegeu a primeira 
direção sindical, composta pelas seguintes 
entidades: Sindicato dos Bancários de Mato 
Grosso, Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura (Fetagri) e Associação Matogros-
sense de Profissionais de Educação (Ampe). 
Os suplentes foram: Sindicato dos Professo-
res do Estado de Mato Grosso (Sinpro), As-
sociação dos Funcionários da Fazenda de 
Mato Grosso (Affemat), Associação dos Do-
centes da Universidade Federal (Adufmat).

Várias entidades solicitavam assessoria do 
DIEESE para cálculo de perdas, análises dos 
planos econômicos e apoio às negociações. 

Apesar da importância do DIEESE no 
Mato Grosso, a baixa capacidade de paga-
mento das contribuições sindicais das enti-
dades filiadas levou ao fechamento do Es-
critório, em julho de 1991. 

Durante o funcionamento, de 1989 a 
1991, o Escritório contou com apenas uma 
supervisora técnica, Leila Brito, e teve como 
sede três entidades sindicais: bancários, te-
lecomunicações e jornalistas.



Luiz Antônio Martins (Gato)

Foi representante do Sindicato de Processamento de Dados  
do Rio de Janeiro na direção nacional do DIEESE de 1992 até 2001
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E
m 1977, um grupo de profissionais 
da área de informática – Serpro, 

Dataprev, Datamec – fundou a Associa-
ção de Profissionais de Processamento 
de Dados, no Rio de Janeiro. Tínhamos 
como bandeiras a criação do sindi-
cato, lutar pela política nacional 
de informática e regulamen-
tar a profissão. Assim que 
nos transformamos 
em sindicato, em 
86, nos filiamos 
ao DIEESE. Em 
89, montamos uma 
subseção do DIEESE. 
Tivemos um técnico do 
DIEESE por mais de 10 anos. 

Os técnicos do Dieese sempre 
nos ajudaram a olhar a realidade. Por 
mais radical ou menos radical que fosse 
o discurso de um ou de outro, o DIEESE 
fazia a gente botar o pé no chão e ver real-
mente o que estava acontecendo. 

Em 94, quando do lançamento do Pla-
no Real, o DIEESE dizia algumas verda-
des que muita gente não queria ouvir. 
Logo no início, alguns sindicalistas di-
ziam que o Plano Real era eleitoreiro. 
A inflação era terrível. Quando um go-

verno entra forte contra a inflação, em 
princípio, os trabalhadores não podem 
ficar contra. As bases do Plano Real fo-
ram completamente diferentes dos pla-
nos anteriores. A vida mudou comple-

tamente. O Plano Real acabou com 
a indexação salarial  e passamos 

a discutir de forma mais séria 
aumento real do salário 

e participação nos lu-
cros e resultados. O 

Plano Real fez 
com que os diri-

gentes sindicais se 
preparassem mais, e o 

DIEESE passou a ter papel 
ainda mais importante. 

O DIEESE foi um pólo de resis-
tência do ponto de vista técnico. A 

primeira greve no ABC foi em cima de 
números do Departamento. O DIEESE 
foi fundamental na luta contra a dita-
dura e tem sido durante a construção da 
democracia. Boa parte das pessoas que 
acompanha as informações sobre o pa-
pel das entidades técnicas vê o DIEESE 
como uma assessoria técnica muito im-
portante, sem saber que ele é um órgão 
que pertence ao movimento sindical.



“SE HÁ UM PONTO DE CONSENSO 
PERENE NO MOVIMENTO SINDI-
CAL, ESSE PONTO É O DIEESE.”

QUEM VÊ O DIEESE DE FORA

ERICSON CRIVELLI
Consultor jurídico do DIEESE
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O meu contato com 
o DIEESE aconteceu 
quando eu era advo-
gado do Departamen-
to Nacional dos Ban-
cários da CUT. Entre 
os anos de 90 e 91, o 
DIEESE precisava fazer 
algumas alterações em 
seu estatuto e o meu 
escritório acabou sen-
do contratado para dar 
essa consultoria. 

Logo percebi que o 
DIEESE era um local onde todas as cor-
rentes sindicais se encontravam. Se há 
um ponto de consenso perene no movi-
mento sindical, esse ponto é o DIEESE. 
O DIEESE é uma escola de aprendizado 
da negociação para a construção de solu-
ções consensuais. Eu acho que o fato de, 
algumas vezes, se exagerar na busca do 
consenso de forma nenhuma diminui a 
riqueza dessa idéia de que você precisa 
negociar. A idéia da diferença, da alteri-
dade, de que você precisa conviver com 
os diferentes no mesmo espaço. O DIE-
ESE é muito rico em relação a isso. Uma 
coisa é você atender um sindicato rural na 
Amazônia ou no Nordeste, outra é aten-
der um sindicato de classe média em São 
Paulo, ou um sindicato de pequenos pro-

dutores no Rio Grande 
do Sul. Essa diversidade 
toda, que é o mundo do 
trabalho em um país 
com tanta diversidade 
regional, cultural e so-
cioeconômica, passa 
por dentro do DIEESE. 
As pessoas vêm para 
cá com suas trajetórias 
pessoais, com suas ex-
periências, com suas 
visões de mundo e com 
suas origens pessoais. E 

aqui têm que negociar.
Sempre houve uma preocupação com 

o nível de formação, de qualifi cação das 
pessoas, o que é muito importante para 
a sobrevivência dos sindicatos, para a 
atuação, para a intervenção do dirigente 
sindical na negociação coletiva. Enfi m, 
no contato com as instituições, com o 
Ministério do Trabalho, com a Justiça 
do Trabalho. 

O DIEESE acrescentou tolerância na 
minha vida. Passei a entender que há de-
terminadas situações em que tenho que 
distinguir o que é que eu posso e o que 
eu não posso mudar. O DIEESE é esse 
exercício constante. Às vezes,  temos an-
siedade para mudar, fazer coisas, e não é 
possível fazer tudo. 



Laerte Teixeira da Costa

Presidente da Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT)
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N
a época em que fui bancário, um 
amigo que era presidente do Sindi-

cato dos Bancários me levou para o sin-
dicato. Foi em 1964. Tínhamos uma mi-
litância contra o regime militar. Talvez a 
minha presença no sindicato tenha sido 
muito mais em função disso.  

Em 1976, fui eleito vereador. Na 
época, o então ministro do Traba-
lho, Almir Pazzianotto Pinto, 
me convidou para chefiar a 
Secretaria do Trabalho 
em São José. Pro-
movemos o revi-
goramento dos 
sindicatos locais 
e a montagem de sin-
dicatos de categorias que 
ainda não possuíam uma 
representação. Nessa altura, o 
Eribelto, que tinha me levado para 
o Sindicato dos Bancários, assumia a 
CAT [Coordenação Autônoma de Traba-
lhadores]. 

A primeira assessoria que o DIEESE 
prestou à CAT foi a elaboração de um 
livro sobre a reestruturação produtiva 
chamado A reestruturação produtiva no 
Brasil. A CAT, através do Ipros [Instituto 
de Promoção Social], desenvolveu vários 

trabalhos com o DIEESE. 
Existem poucas invenções brasileiras 

tão bem-sucedidas nas áreas institucio-
nal e sindical quanto o DIEESE. Deu tão 
certo que alguns países estão querendo 
fazer alguma coisa parecida.

O DIEESE foi capaz, nesses seus 50 
anos de história, de separar a política 

sindical da formação sindical. O 
DIEESE conseguiu separar isso 

e realizar seus projetos de 
formação, de pesquisa 

e de assessoria sindi-
cal sem ser con-
taminado pela 

política sindical. 
Devemos isso  ao con-

junto de pessoas que co-
mandou o DIEESE.

O DIEESE é a inteligência do 
sindicalismo brasileiro. Não são to-

dos os dirigentes sindicais que tiveram 
a oportunidade de fazer curso superior. 
O DIEESE supre essa falha. O sindicalis-
mo sem o DIEESE seria um sindicalis-
mo vesgo. A atuação do DIEESE trans-
cende o movimento sindical. Ele deve 
ser sempre uma organização a serviço 
da sociedade brasileira, que tem, como 
maioria, trabalhadores.
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AS APARÊNCIAS ENGANAM. AINDA BEM!

Foi em 1984, tinha 19 anos de idade 
e cursava o segundo ano da faculdade 
de Biblioteconomia em Santo André, 
quando soube que o DIEESE estava 
contratando estagiário na minha área.  
Para falar a verdade, eu não sabia direito 
o que o era o DIEESE, mas resolvi ir até lá 
– na Rua das Carmelitas, 149 – para ver 
do que se tratava. Agendei uma entrevis-
ta com o César Concone.  
Lá fui eu, toda animada. 
Peguei trem, metrô e an-
dei da estação D. Pedro 
até o local indicado. Che-
guei no horário marcado, 
subi os três andares do 
prédio do Sindicato dos 
Marceneiros e apertei a 
campainha de uma espé-
cie de guichê que separa-
va o DIEESE do Sindicato. 
Pediram para eu aguar-
dar, pois o César estava 
dando uma entrevista.  
Sentei e fiquei esperando 
quase meia hora, até que finalmente 
me pediram para entrar. Da entrada do 
DIEESE até a sala do César era um longo 
corredor, passando pela biblioteca, ou 
melhor, por um amontoado de caixas de 
papelão, jornais velhos, livros, revistas, 
pastas, bem, uma verdadeira bagunça.  
O César me recebeu, pediu para eu sen-
tar e aguardar mais um pouco, pois ele 

tinha que gravar mais algumas entre-
vistas. O telefone não parava de tocar. 
Cada vez que começávamos a conver-
sar éramos interrompidos pelos tais 
jornalistas querendo gravar com ele.  
Comecei a achar que era mentira e que 
havia alguma “sacanagem” naquela his-
tória. Não conseguia imaginar como 
um lugar tão bagunçado quanto aquele, 

no meio de pilhas e pilhas 
de papel velho, pudesse 
ser demandado por tantos 
jornalistas! Quase me le-
vantei e fui embora, mas 
aquela bagunça e aquelas 
pessoas, de alguma forma, 
me atraíram  e acabei fican-
do. Depois de quase uma 
hora, consegui conversar 
com o César. Enquanto es-
perava, comecei a entender 
o que estava acontecendo 
naquele lugar e percebi que 
minha desconfiança não 
tinha razão de ser. Como 

toda bibliotecária, tenho mania de or-
ganização, mas aprendi a conviver com 
a adversidade. Adoro trabalhar no DIE-
ESE. Desde então se passaram 22 anos. 
Hoje, coordeno o Projeto de Memória 
dos 50 anos do DIEESE e tenho pela bi-
blioteca um grande xodó. 

Rosana de Freitas



Artur Henrique da Silva Santos

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
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Q
uando entrei para a diretoria do 
Sindicato dos Eletricitários de 

Campinas, em 1987, uma das primei-
ras ações que tomamos foi a de ins-
talar uma subseção do DIEESE.  Foi 
uma decisão acertada, porque, além 
de trazer todo o acúmulo de co-
nhecimento que o DIEESE 
já produzia para seus só-
cios, a subseção dentro 
do Sindicato criou 
um instrumento 
muito podero-
so de assessoria 
para as campanhas 
salariais. 

Um dos principais papéis 
do DIEESE é o de preparar o 
movimento sindical para a nego-
ciação coletiva, subsidiando os diri-
gentes do ponto de vista técnico, com 
argumentos econômicos,  fi nanceiros 
e sociais. Além disso, os indicadores 
que produz, como a taxa de emprego 
e desemprego, o Índice de Custo de 
Vida, entre outros,  reveste o DIEESE de 
um caráter de produtor de dados com 
grande respeitabilidade no mundo do 
trabalho.

Entre os anos de 92 e 94, fui diretor 
do DIEESE e, desde então, acredito que 

não precisa ter um economista em cada 
entidade sindical ou um Departamento 
Intersindical de Estudos na CUT, um na 
Força, um na CGT... É um desperdício 
de investimento, de recurso, de tempo 

e de energia, quando você pode con-
centrar num único departamento 

que tenha essa característica 
de dar assessoria técnica ao 

conjunto do movimento 
sindical.

O DIEESE con-
seguiu respeita-
bilidade pelos 

dados que produz. 
Se  tivesse cometido nos 

últimos 20 anos qualquer 
tipo de desvio e não conse-

guisse comprovar as teses defen-
didas pelo movimento sindical, teria 

perdido  credibilidade junto à socieda-
de. Quando o DIEESE anuncia: “a taxa 
de desemprego aumentou”, ou então 
“a renda do trabalhador diminuiu”, a 
imprensa brasileira, a sociedade como 
um todo, enxerga isso como um traba-
lho sério. 

Nós, dirigentes sindicais, gostaríamos 
que o DIEESE tivesse um papel maior 
ainda. Não o conseguimos por conta de 
questões fi nanceiras, principalmente. 
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1955–2006
SETOR PÚBLICO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO;  

FUNDAÇÕES; ÓRGÃOS TÉCNICOS E OUTROS 

Parceiros DIEESE

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo 

– Fapesp 

Fundação de Economia e Estatística Siegfried 

Emanuel Heuser/RS

Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/RS

Fundação João Pinheiro/MG 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

– Seade/SP

Governo do Distrito Federal

Governo do Estado da Bahia

Governo do Estado de Minas Gerais

Governo do Estado do Pará

Governo do Estado do Paraná

Governo do Estado de Pernambuco

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Governo do Estado de São Paulo

Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco 

– Condepe 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e  

Social do Pará – Idesp/PA

Instituto Paranaense de Desenvolvimento  

Econômico e Social – Ipardes

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea

Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT 

Ministério da Educação – MEC

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo 

– Mict 

Ministério da Saúde

Ministério do Desenvolvimento Rural

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE

Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 

Rural – Nead

(continua pág. 70)

Agência de Desenvolvimento Econômico da  

Prefeitura do Recife/PE

Agência do Trabalho/PE

Assembléia Legislativa de Santa Catarina

Banco da Amazônia – Basa

Banco do Brasil – BB

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

e Social – BNDES

Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Banco Regional de Desenvolvimento do  

Extremo Sul – BRDE

Caixa Econômica Federal – CEF 

Centro de Estatística e Informações de  

Belo Horizonte – CEI/BH

Companhia do Desenvolvimento do Planalto  

Central – Codeplan/DF

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – CNPq 

Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto  

Tamanduateí e Billings/SP

Consórcio Intermunicipal Grande ABC/SP

Coordenadoria de Proteção e Defesa do  

Consumidor – Procon

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Capes 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais

Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito 

Federal

Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do 

Sul – Fapergs 



Adi dos Santos Lima
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Presidente do DIEESE no ano 2000

E
m 1998 fui para a Executiva do 
Sindicato dos Metalúrgicos para 

coordenar a subsede do sindicato em 
Diadema, cidade que tem hoje aproxi-
madamente 23 mil metalúrgicos e mais 
de mil empresas. Nesse mesmo ano, 
fui eleito pelo Sindicato para coor-
denar o DIEESE. 

O sindicato que tem uma 
subseção é um sindicato 
que consegue enxer-
gar mais longe. 
O que não tem, 
vive o imediato, 
ou seja, aquilo que 
está na imprensa. O dos 
Metalúrgicos do ABC é o 
que é, em grande parte, gra-
ças à subseção do DIEESE. Ali se 
produziram políticas macroeconômi-
cas e políticas públicas. Os técnicos do 
DIEESE que estão naquela subseção pro-
duzem como se fosse para eles mesmos, 
tamanha a dedicação. Uma subseção é a 
fonte que produz conhecimento para a 
categoria, mas infelizmente nem todos 
os sindicatos têm essa visão.

Quando eu vim para o DIEESE, a pri-
meira dificuldade que encontrei foi de sus-
tentação financeira. O movimento sindical 
não tem o DIEESE como um patrimônio 

seu. Esse é o primeiro desafio. Os sindica-
tos, em função da estrutura sindical bra-
sileira, olham muito para si e se acham 
independentes em função dessa estrutura. 
Penso que o DIEESE merece mais aten-

ção do movimento sindical, porque é a 
única instituição que consegue agre-

gar várias concepções e que pro-
duz informações para todo o 

movimento sindical. Esse 
é o grande desafio da 

direção do DIEE-
SE: convencer os 

sindicatos de que 
este é um patrimô-

nio que deve ser cuidado 
pelo movimento sindical.

O DIEESE é patrimônio dos 
trabalhadores, com credibilidade 

e ética; é uma instituição que não se 
deixa manipular. Para qualquer socieda-
de, para qualquer país, isso é um ganho, 
e deveria ter valor máximo. A sociedade 
pouco aproveita a instituição. O DIEESE 
merece toda a atenção, não só da clas-
se trabalhadora, mas de todas as insti-
tuições, do poder público, por exemplo, 
que poderia aproveitar muito mais o re-
sultado das políticas desenvolvidas pelo 
DIEESE para desenvolver as suas própias 
políticas.
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I
Iara Heger
Idalicio Lisbôa de Oliveira
Iderval Antonio da Silva
Ilíria de Oliveira

Ilmar Ferreira Silva
Inácio de Loiola Rachid Cançado
Ingo Antonio Luger
Isabel Cristina de Araujo Geraldo
Isabel Cristina Lerner
Isabel Leão Sjoström
Ivan Gonçalves Ribeiro Guimaraes

Ivani Ribeiro Branco Leal
Ivo Simioni
Ivonete Lutz Carpes
Ivonete Menoncello Ballerine
Ivonildo Rodrigues da Silva

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Rio de Janeiro

Os primeiros indícios de funcionamento 
do DIEESE no Rio de Janeiro datam de 

1963, quando teria funcionado um pequeno 
escritório, fechado com o golpe militar.  Esta-
riam à frente dessa iniciativa contadores do 
Banco do Brasil, ligados ao Partido Comunis-
ta Brasileiro (PCB).

Posteriormente, em 1978, um grupo de 
dirigentes sindicais dos Eletricitários do RJ, 
Metalúrgicos do RJ, Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura (Fetag) e Petroquímicos 
de Duque de Caxias, aliados a um grupo de 
economistas do Instituto dos Economistas 
do Rio de Janeiro (IERJ), entraram em con-
tato com o DIEESE de São Paulo com vistas 
à criação de um escritório local. A iniciativa 
foi bem-sucedida e, já no início de 1979, foi 
tomada a decisão de promover a abertura do 
Escritório Regional.  

O Escritório funcionou nas dependências 
do Sindicato dos Bancários até 1984, quan-
do se mudou-para a Federação Nacional dos 
Urbanitários (FNU). Em 1988, instalou-se 
numa sede localizada no centro da cidade, 
onde ficou por 14 anos. Atualmente, funcio-
na novamente no Sindicato dos Bancários 

do Rio de Janeiro.
No início dos anos 80, foram instaladas as 

primeiras subseções, no Sindicato dos Ban-
cários e no dos Aeronautas. Além dessas, até 
a primeira metade dos anos 90, havia subse-
ções nos Metalúrgicos do Rio, Metalúrgicos 
de Volta Redonda, Engenheiros do Rio, Fe-
deração Nacional dos Estivadores, Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Aéreos, Federação Nacional dos Urbanitários, 
Federação Única dos Petroleiros e Trabalha-
dores em Processamento de Dados e Telefô-
nicos. Entre o final dos anos 90 e início dos 
2000, a crise que atingiu o mercado de traba-
lho e o movimento sindical afetou o número 
de entidades filiadas ao DIEESE. Várias sub-
seções foram fechadas, e a equipe do Escritó-
rio, reduzida.

Recentemente, a melhora no cenário eco-
nômico, o aumento no número de entidades 
filiadas e o retorno de antigos sócios geraram 
a reabertura de algumas subseções.

O Escritório Regional do Rio de Janeiro teve 
até hoje cinco supervisores técnicos: Silvio Re-
nam, Paulo Cezar Moutinho, Sônia Gonzaga, 
Ademir Figueiredo  e o atual, Paulo Jager.



Iara Heger

Jornalista do DIEESE
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E
m 1981 fui ser pesquisadora de 
campo no DIEESE, no projeto pilo-

to da PPVE  e, em 1982, trabalhei como 
codificadora de dados para uma pesqui-
sa de perfil do Sindicato dos Psicólogos e 
do Conselho Regional de Psicologia. 

Nessa época, assim como eu, 
havia outros jornalistas traba-
lhando no DIEESE, alguns 
terminando a faculdade. 
O Paulão, que era o 
diretor do Sindica-
to dos Jornalis-
tas e do DIEESE, 
achava que o DIEESE 
comportava uma asses-
soria de imprensa. 

A partir de 1987, começamos 
a montar a assessoria de imprensa. 
Começamos organizando as entrevis-
tas coletivas para a divulgação dos índi-
ces do DIEESE e pequenos textos que os 
office boys iam entregar em cada reda-
ção de jornal de São Paulo. 

A assessoria de imprensa ficou respon-
sável pela publicação do Boletim do DIE-
ESE. O Boletim tinha uma série de seções: 
conjuntura, estudos e pesquisas, linha de 
produção, documentos sindicais, inter-
nacional, divulgação do Índice do Cus-

to de Vida, da cesta básica e do mercado 
de trabalho, além de publicar o levanta-
mento de acordos e o de greves. 

Em meados dos anos 90, o Clemente, 
que era da coordenação do DIEESE, insti-

tuiu o Projeto DIEESE 2000, um informa-
tivo das atividades da equipe, feito em 

parte pela assessoria de imprensa. 
Ao retornar como diretor téc-

nico, o Clemente transfor-
mou-o no COMseqüên-

cia, também uma 
divulgação inter-

na para a equipe e 
para a direção sindical 

do DIEESE.
Hoje, todo material a ser 

divulgado passa pela assessoria 
de imprensa. Na internet, publi-

camos notas técnicas e os dados das 
pesquisas. A mídia em geral publica as 
informações do DIEESE. O Departamen-
to está em 16 Estados e algumas divul-
gações são específicas de cada região. A 
penetração dos técnicos do DIEESE em 
certos Estados é maior do que em São 
Paulo, porque, em boa parte deles, não 
há um plantel de formadores de opinião. 
E um técnico do DIEESE é um formador 
de opinião.



70

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

1955–2006

SETOR PÚBLICO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO;  
FUNDAÇÕES; ÓRGÃOS TÉCNICOS E OUTROS 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Prefeitura do Município de Aracaju/SE

Prefeitura do Município de Belo Horizonte/MG

Prefeitura do Município de Contagem/MG

Prefeitura do Município de Diadema/SP

Prefeitura do Município de Goiânia/GO

Prefeitura do Município de Osasco/SP

Prefeitura do Município de Porto Alegre/RS

Prefeitura do Município de Recife/PE 

Prefeitura do Município de Santo André/SP

Prefeitura do Município de São Paulo/SP

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Distrito 

Federal

Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais de 

Pernambuco

Secretaria de Coordenação e Planejamento do 

Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Social de Franca/SP

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial – Seppir 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 

Esportes de Minas Gerais

Secretaria de Estado do Emprego e Relações de 

Trabalho do Paraná

Secretaria de Estado do Emprego e Relações do 

Trabalho do Estado de São Paulo – Sert 

Secretaria de Estado do Planejamento de  

São Paulo

Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral de Minas Gerais  

Secretaria de Estado do Planejamento, Ciência e 

Tecnologia da Bahia  

Secretaria de Estado do Planejamento, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco

Secretaria de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento Social de Pernambuco 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de 

Minas Gerais

Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 

Social, da Criança e do Adolescente de Minas Gerais

Parceiros DIEESE



Celi Audi

Supervisora da área de Tecnologia e Informação do DIEESE
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E
ntrei no DIEESE em 1984, duran-
te a Pesquisa de Padrão de Vida e 

Emprego (PPVE). Em 87, o DIEESE ini-
ciou um projeto de informatização sin-
dical para organizar as entidades. Os 
grandes sindicatos não sabiam quantos 
filiados tinham, não controlavam 
direito a arrecadação, então, o 
DIEESE começou com uma 
equipe de análise de or-
ganização e métodos 
e um processo de 
le va nt a me nto 
de necessidades 
de informatização e 
plano diretor. 

Em 97, colocamos a pri-
meira página do DIEESE na in-
ternet. O projeto de conteúdo foi 
feito pelo Antonio Prado, que era o 
coordenador da produção técnica. Reali-
zamos “na marra”. Não tínhamos capa-
cidade de criar imagens, mas queríamos 
uma página que tivesse mais ou menos a 
linguagem de cartoon, que é uma lingua-
gem que o DIEESE utiliza nos cartazes de 
campanhas. Aproveitamos que o DIEESE 
estava fazendo 40 anos. O Paulo Caru-
so fez a campanha e usamos elementos 
dos desenhos que ele fez. Por exemplo, 
tinha um cartoon que era um operário 
da construção civil pendurado no andai-

me pintando o logotipo do DIEESE. Nos 
ícones, usamos um chapeuzinho, em vez 
de usar um bullet. Eram três chapéus, o 
do jornal, que era da construção civil, o 
capacete do metalúrgico e uma dona de 

casa com um lencinho. Era uma página 
toda hierárquica, não tinha sistema 

de busca. Aos poucos fomos co-
locando os releases dos con-

teúdos das pesquisas per-
manentes, o Boletim 

do DIEESE ganhou 
versão eletrôni-

ca, o que agregou 
valor ao boletim im-

presso, porque tinha hi-
pertexto. 

Conseguimos desenvolver 
uma arquitetura interessante, o 

ambiente que temos agora, com agen-
da corporativa, fórum de discussão, ado-
ção de software livre nos servidores, não 
só por uma questão econômica, mas 
como uma filosofia que está de acordo 
com os princípios que orientam o DIE-
ESE, em que a colaboração é exatamente 
o amparo para tudo. É o que procura-
mos explicar para as pessoas. É impor-
tante manter isso, como é possível você 
manter pessoas no mundo inteiro num 
projeto de colaboração voluntária, que 
beneficia tanta gente. 
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1955–2006
SETOR PÚBLICO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO;  

FUNDAÇÕES, ÓRGÃOS TÉCNICOS E OUTROS 

Parceiros DIEESE

Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar 

Social da Bahia 

Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar 

Social de Pernambuco  

Secretaria de Estado do Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social do Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado do Trabalho, da Justiça e da 

Cidadania do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção 

Social do Pará

Secretaria do Estado da Justiça e Defesa da 

Cidadania de São Paulo

Secretaria do Estado do Trabalho do Rio de 

Janeiro

Secretaria de Formação e Desenvolvimento 

Profissional – Sefor/MTE

Secretaria de Qualificação Profissional e Social / 

MTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico de Recife/PE

Secretaria Municipal de Educação do Município  

de Santa Rita/PB

Secretaria Municipal de Gestão Pública de São 

Paulo/SP

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

– SPPE/MTE

Secretaria do Trabalho, Direitos Humanos e 

Solidariedade do Distrito Federal

Sistema Nacional de Emprego / Bahia – Sine/BA

Sistema Nacional de Emprego / Minas Gerais 

– Sine/MG

Sistema Nacional de Emprego / Pará – SINE/PA

Sistema Nacional de Emprego / Pernambuco 

– Sine/PE

Sistema Nacional de Emprego / Rio Grande do 

Sul – SINE/RS

Sistema Nacional de Emprego / Rio de Janeiro 

– Sine/RJ

Sistema Nacional de Emprego / Santa Catarina 

– Sine/SC

Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia – SEI/BA

Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – Sudene



Eloísa Santana

Secretária do DIEESE
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E
ntrei no DIEESE, em 1989, como 
datilógrafa, para cobrir umas fé-

rias. Eu imaginava que fosse ficar uns 
três meses, cobrindo as férias de umas 
duas ou três pessoas. Passaram-se os 
três meses, cobri as férias do pesso-
al, gostaram do meu trabalho e 
resolveram ficar comigo. De-
pois de um tempo, passei 
a secretária e fui me 
envolvendo com 
outros tipos de 
trabalho, inclu-
sive prestando as-
sistência ao pessoal do 
atendimento técnico, da 
área de assessoria, aqui em 
São Paulo. 

Mesmo conhecido na sociedade, 
muita gente não sabe direito o que o 
DIEESE é. Mesmo no mundo sindical, 
alguns não conhecem bem o DIEESE, 
nem sabem o que ele pode fazer, ofere-

cer. Alguns acham que é um órgão do 
governo, por causa das pesquisas; ou-
tros acham que é uma central sindical.

Isso acontece também com a popu-
lação em geral. Alguns ligam pergun-

tando se o DIEESE fornece cesta 
básica; outros escrevem pedin-

do dinheiro, porque não 
têm convênio médico e 

precisam fazer uma 
cirurgia...

Ao mesmo 
tempo, o DIE-

ESE é conhecido 
e respeitado até in-

ternacionalmente. Várias 
pessoas vêm de fora para co-

nhecer o DIEESE, porque não há 
nada parecido lá fora que consiga li-

dar com todas as tendências, conciliar 
e juntar todo mundo num lugar só. 

O DIEESE tem tudo para ser mais re-
conhecido, para crescer mais. 
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Pernambuco

Ofinal dos anos 70 e começo dos 80 foi 
um período de grande efervescência do 

movimento sindical dos trabalhadores rurais 
de Pernambuco, particularmente da zona ca-
navieira, com greves gerais em 1979, 1980 e 
1981. Nesse momento surgiam novas dire-
ções em alguns sindicatos urbanos e havia 
também um movimento de renovação dos 
economistas.

Numa dinâmica nacional de fortalecimen-
to e expansão do papel do DIEESE, ocorreu 
uma mobilização sem precedentes de movi-
mentos sociais e direções sindicais no Esta-
do. Na área urbana, a articulação sindical foi 
desenvolvida por Raimundo Ananias, pre-
sidente do Sindicato dos Securitários e, na 
área rural, a Fetape era o pólo irradiador da 
proposta de filiação de novos sindicatos.

Em 26 de março de 1981, 11 entidades sócias 
do DIEESE realizaram uma assembléia com o 
objetivo de instalar um Escritório Regional 
Provisório. A criação do Escritório foi aprova-
da e uma direção provisória eleita, composta 
pelo ST Rurais de Rio Formoso, ST Rurais de 
Nazaré da Mata, Fetape, Sindicato dos Securi-
tários, dos Metalúrgicos e dos Gráficos. Em 26 
de novembro de 1981, foi aprovada a implan-

tação do DIEESE em Pernambuco. 
O DIEESE funcionou nos Securitários até 

o início dos anos 90, quando se mudou para 
as dependências do Sindicato dos Bancários. 
Em 2000, o Escritório transfere sua sede para 
fora de instalações pertencentes ao movi-
mento sindical, onde permanece até hoje.

O DIEESE teve duas subseções. Uma de-
las funcionou no Sindicato dos Bancários e a 
outra, uma subseção coletiva, no Fórum dos 
Servidores Públicos Estaduais da CUT, am-
bas fechadas atualmente.

Em 1990, o Governo do Estado de Pernam-
buco aprovou a realização da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (Ped) na Região Metro-
politana de Recife. Infelizmente a alternância 
de governo, em 1991, suspendeu a divulga-
ção dos resultados da pesquisa e impediu sua 
continuidade. Apenas no final de 1996, com a 
substituição do governo anterior, a PED foi re-
tomada. Os resultados da pesquisa passaram a 
ser divulgados regularmente a partir de 1998.

Desde que passou a funcionar, em 1981, 
o ER/PE teve os seguintes supervisores: Re-
ginaldo Muniz Barreto, Rodolfo Guimarães, 
Francisco José de Oliveira e Jackeline Teixeira 
Natal.



Rubens Ramacciato

Trabalhou no DIEESE entre 1960 e 1967
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C
omecei a trabalhar no DIEESE em 
1960. Eu tinha dois irmãos que tra-

balhavam de ourives em uma sala próxi-
ma ao DIEESE, que ficava no terceiro an-
dar da Rua do Carmo, 171, em uma sala 
cedida pelo Sindicato dos Metalúrgicos.

Um de meus irmãos me apresentou 
ao Sr. José Albertino Rodrigues e 
à Lenina Pomeranz, e eles me 
deram uma chance. Meu 
trabalho consistia em 
entrar em contato 
com os tesourei-
ros dos sindicatos 
e, depois, receber as 
mensalidades. 

Além das cobranças, eu 
também entregava trabalhos 
do DIEESE, como os boletins men-
sais. Era um serviço de rua, eu pouco 
ficava no escritório. Aos poucos, fui me-
lhorando na datilografia, cheguei, inclu-
sive a datilografar o Boletim do DIEESE.  
O Boletim era rodado na Federação dos 
Metalúrgicos, em uma máquina Multilet. 
Fazíamos o Boletim num plastiplate, que 
era um tipo de chapa; datilografávamos 
numa fita especial para aquele material. 
Eu também datilografava o estêncil e usa-
va o mimeógrafo da secretaria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos. 

Em 1964, com o governo militar, os 
sindicatos fecharam. A sede do DIEE-
SE era no Sindicato dos Metalúrgicos e 
também fechou. Não podíamos entrar 
no prédio do sindicato, ninguém tinha 

acesso, nem os associados, nem os fun-
cionários; ficamos sem trabalhar. 

O DIEESE retomou os traba-
lhos em 1965. O Senhor Al-

bertino era um idealista,  
conhecia toda a parte 

administrativa e 
técnica do DIEE-

SE e deu um novo 
impulso para colocá-

lo nos trilhos novamente. 
Foram realizadas novas elei-

ções, e o Senhor Leopoldo Bris-
sac, do Sindicato do Gás, tornou-se 

diretor do DIEESE. Ele nos cedeu uma 
sala grande na sede do Sindicato do Gás, 
na Rua Maria Domitila, 254. 

O DIEESE é um instrumento de utili-
dade pública. Eu imagino que o DIEESE 
seja importante para a sociedade, porque 
é o único órgão particular das entidades 
sindicais que faz o levantamento do cus-
to de vida; os outros são do governo. En-
tão, o que o DIEESE faz serve de parâme-
tro para uma orientação da negociação 
de uma categoria.
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QUEM CONTA UM CONTO…

No sindicato não temos a dimensão 
correta de quanto você pode ser impor-
tante para as outras organizações. Conhe-
cer o que se faz fora do sindicato é muito 
positivo, a sua visão se amplia de uma 
forma assustadora.

Quando eu assumi a Secretaria de For-
mação da CUT do Estado de São Paulo, 
andava o Estado todo. Uma coisa é fazer 
movimento sindical no Recife, em São 
Bernardo; outra coisa é fazer movimen-
to sindical em Presidente Prudente com 
o prefeito colocando o revólver em cima 
da mesa de negociação dizendo: “Vamos 
começar a conversar.” Ou seja, uma coi-
sa são os trabalhadores rurais do interior 
do Estado; outra coisa é a organização de 
grandes categorias, de grandes ramos que 
têm uma estrutura poderosa. E, quando 
você vem para a CUT Nacional, a mudan-
ça é 27 vezes maior. 

De 92 a 94, eu fui dirigente do DIEE-
SE, participei daquela assembléia famosa 

que foi uma experiência muito interes-
sante por juntar várias centrais sindicais 
numa mesma assembléia para tomar a 
decisão de quem iria assumir a diretoria 
do DIEESE. 

O que mais me chamou a atenção nes-
sa assembléia foi a coisa da instituciona-
lização do conchavo: pára a assembléia, 
você vai para lá, a CUT se reúne aqui, a 
Força ali, depois junta o pessoal e toma 
a decisão. 

São relações que vão se criando, e você 
tem que construir; ou se tem unidade 
para um negócio desses ou cada um vai 
construir a sua. É o que eu chamo de so-
lidariedade e eu acho que, no DIEESE, 
conseguimos fazer isso. 

O DIEESE atua na negociação coletiva, 
na formação. Apesar das diferenças entre 
as centrais sindicais, é possível preparar e 
qualificar os dirigentes para a negociação 
coletiva e para a formação sindical. Mes-
mo com as concepções diferentes entre 
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(continua na pág. 78)

 
 



Bartolomeu Romcy Costa

Supervisor financeiro do DIEESE
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E
u vejo o DIEESE como um patri-
mônio do trabalhador. Não há no 

mundo uma entidade similar, isto é, 
que nasceu para poder fazer frente aos 
trabalhos das empresas, que têm téc-
nicos com alta formação e que 
investem pesado nessa forma-
ção. Os sindicatos não ti-
nham nada até criarem 
o DIEESE. 

O DIEESE sur-
giu justamente 
para possibilitar 
ao trabalhador sentar 
numa mesa de negocia-
ção. Até então, o sindicalista, 
oriundo da base, pouco sabia de 
matemática financeira, de cálculos 
complicados, de como se compunha 
um índice. Por isso era tão importante 
ter um técnico de confiança do movi-

mento sindical, que sentasse à mesa e 
pudesse discutir de igual para igual com 
os patrões.

É muito prazeroso saber que nós che-
gamos até aqui, aos 50 anos, sempre 

de cabeça erguida, fazendo um 
trabalho técnico que tem cre-

dibilidade. O DIEESE nun-
ca foi contestado. O 

DIEESE sempre es-
teve de mãos lim-
pas, inclusive ser-

vindo de modelo 
de honestidade e dig-

nidade para o movimento 
sindical e a sociedade. Diante 

de tantos problemas que ocorrem 
na sociedade hoje em dia, isso é uma 

questão fundamental. Somos um exem-
plo. O DIEESE conseguiu se manter no 
rumo certo, honesto e digno.



78

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

SÓ RINDO!
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Durante a greve dos metalúrgicos, 

em São Bernardo do Campo, as ne-

gociações aconteciam na sede da An-

favea [Associação Nacional dos Fabri-

cantes de Veículos Automotores]. As 

reuniões com os representantes dos 

empresários começavam por volta das 

dez horas da manhã e avançavam pela 

madrugada. Para aliviar a tensão e o 

cansaço, entre uma parada ou outra, 

o Lula jogava “porrinha” com a gen-

te ou então fazia uma bola de papel 

para jogar futebol. 

Annez Andraus Troyano

(continuação da pág. 76) as centrais, o pa-
pel de um dirigente sindical, o com-
promisso de um sindicato, é com a 
democracia, com a ética, com a luta 
de classe, com a hegemonia, coisas  
básicas do ponto de vista da formação de 
qualquer dirigente sindical de qualquer 
central sindical.

Um dos principais papéis do DIEESE é 
o de preparar o movimento sindical, de 
dar assessoria, sustentação política, eco-
nômica, financeira do ponto de vista de 
argumentos econômicos e financeiros 
aos negociadores. Além de criar indica-
dores como o de desemprego, de organi-
zar os dados existentes no país sobre o 
mercado de trabalho para dar subsídios 
para as entidades sindicais. Isso reveste o 
DIEESE de um caráter de assessoria técni-
ca, de intervenção pra subsidiar o movi-
mento sindical. 

O DIEESE conseguiu respeitabilida-
de pelos dados com que trabalha. Se a 
gente tivesse cometido nos últimos 20 

anos qualquer tipo de desvio e não con-
seguisse comprovar nossas teses nas nos-
sas publicações, nós perderíamos credi-
bilidade junto à sociedade. Quando o  
DIEESE anuncia: “Vamos fazer anúncio 
sobre Pesquisa de Emprego e Desempre-
go, vamos fazer anúncio sobre Indicador 
Socioeconômico de Renda ou estudo que 
o DIEESE está fazendo sobre determinada 
cadeia produtiva do calçado, do alumí-
nio...”, a imprensa brasileira, a sociedade 
como um todo, a mídia, ela enxerga isso 
como um trabalho sério. Não é como um 
trabalho voluntarioso. Mesmo sabendo 
que tem os sindicatos por trás, que tem os 
sindicatos que dão sustentação ao DIEESE, 
sabe que tem uma Diretoria que trabalha 
com essa característica de ser uma Dire-
toria Técnica séria, que estuda os dados e 
apresenta propostas. Nós gostaríamos que 
o DIEESE tivesse um papel maior ainda, 
não o conseguimos  por conta das nossas 
implicações, financeiras principalmente. 

Artur Henrique da Silva Santos
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José Maria de Almeida

Membro da Direção da Coordenação Nacional de Lutas [Conlutas]
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A
credito que um dos papéis funda-
mentais dos sindicatos seja intervir 

na realidade do país, tentando melhorar 
as condições de trabalho, a condição sa-
larial. Mas a grande maioria das direções 
sindicais não estuda, não busca com-
preender o que está acontecendo no 
mundo, particularmente no pro-
cesso de produção das empre-
sas cujos trabalhadores ela 
representa. 

Então, acabam 
promovendo um 
tipo de ação sin-
dical de pouca con-
sistência. Reivindicam 
um determinado índice e, às 
vezes, não conseguem explicar 
por que estão pedindo aquilo. As 
pesquisas que o DIEESE faz, as infor-
mações que produz, são muito úteis e ne-
cessárias para qualificar e potencializar a 
luta sindical. 

Recentemente, o DIEESE fez um le-
vantamento das conseqüências da for-
ma como é feito o pagamento da dívida 
do país, no que diz respeito a questões 
como geração de emprego, moradia, sa-
lário mínimo. Um estudo muito bem-fei-
to e importante. Os sindicatos deveriam 
discutir o orçamento do país. A alocação 

das verbas que constam na proposta de 
orçamento atinge a vida de todo mun-
do. Estudar isso, compreender e discu-
tir o que pode ser feito de diferente com 
esse orçamento é muito importante para 
quem está brigando pelo emprego, dis-

cutindo o problema da moradia, a 
questão da reforma agrária, da 

valorização do salário míni-
mo... O DIEESE dá uma 

boa base com esse es-
tudo. Estamos di-

vulgando agora 
a proposta de or-

çamento que o gover-
no apresentou no Con-

gresso para 2007. Para se ter 
uma idéia, R$ 165 bilhões estão 

destinados para pagar juros da dí-
vida. É muito mais do que tudo que é 

aplicado em saúde, educação, moradia, 
agricultura e reforma agrária o ano todo. 
A discussão das questões de vida dos tra-
balhadores está diretamente vinculada 
ao orçamento. 

O DIEESE faz também o Anuário do 
Trabalhador, que oferece dados sobre a 
situação social do país. São informações 
para serem usadas no dia-a-dia. O DIE-
ESE produz muito material importante 
para o trabalhador. 



Boletim DIEESE (publicado regularmente de 1960 a 1999) 

Série Estudos Socioeconômicos:

• Nível alimentar da população trabalhadora da cidade de São Paulo nº1, (1973).

• Pesquisa de padrão de vida da classe trabalhadora na cidade de São Paulo nº2, (1974).

• Dez anos de política salarial nº3, (1975).

• Produtividade e campanha salarial (anais do seminário de comemoração dos  

25 anos do DIEESE) nº4, (1979).

• Profissão bancário: perfil de categoria nº5, (1980)

Série Pesquisa DIEESE (desde 1984)

Anuário dos trabalhadores (desde 1993)

Série Estudos Setoriais (desde 1993)

PUBLICAÇÕES E SÉR I ES DO D IEESE

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

J

Jaciara Maria da Silva
Jacilene Maria de Melo
Jacineide Pereira de Sá Braga
Jacira Maria da Silva Rezende de Oliveira
Jackeline Teixeira Natal
Jacqueline Costa Correia Vieira
Jailson Pereira Arruda
Jairo Azevedo Santiago
Jairo Gonçalves de Morais
Janaína de Souza Lima
Jandira Maria da Silva
Janete da Silva
Janice Regina Geller
Jeanette Santos Freitas
Jéferson Daniel de Matos 
Jefferson José da Conceição
Jesus José Ranieri
Joana Cabete Biava
Joana Carla de Souza Matta Felício
Joana D’arc Leite
João Batista de Medeiros 
João Batista de Rezende
João Batista do Nascimento Feitosa
João Francisco Nazareth Costa

João Paulo dos Santos Lima
Joaquim Antonio Douetts Pereira
Joelzito Almeida de Araújo
Jorge Barboza de Souza
Jorge Eduardo Levi Mattoso
Jorge Kertom Gomes
Jorge Lisandro Maia Ussan
Jorge Luiz Gouvêa
Jorge Pires de Camargo Elias Júnior
Jorge Silva Ferreira
Jorge Souza Alves
Jorge Uehara
José Albertino Rosário Rodrigues
José Alípio Frota Leitão
José Alvaro de Lima Cardoso
José Alves Martins Filho
José Aparecido Santana
José Arthur dos Santos Ferreira
José Borges de Carvalho Filho
José Carlos Garcia Bispo
José Cláudio Linares Pires
José Correa Neves Júnior
José da Silva
José Dalmo Silva de Souza
José de Araújo Villar
José dos Santos Costa
José Ediran Magalhães Teixeira
José Eduardo Marques Krempel

José Fernandes dos Santos 
José Guilherme Alergo de Albuquerque
José Hermano Pereira dos Santos
José Luis Busato
José Luiz Homen da Costa
José Maria Martins Rodriguez
José Maurício Soares
José Menezes Gomes
José Nilton Soares dos Santos 
José Regivaldo Silvério da Silva
José Roberto de Castro Peixoto
José Roberto dos Santos
José Silvestre Prado de Oliveira
José Valmir Góes de Carvalho
Josefa Maria Pereira
Josélia Maria da Rocha
Joseph Bartholo Calvert
Josiane Giacomini Alves
Josiane Maria de Melo
Josmar Gilberto Cappa
Josué Nicácio da Silva
Josué Ricardo Augusto
Jozmar Nunes de Souza
Julhiano Cesar Avelar
Julia Maria Spínola
Juliana D’Avila
Júlio Bernardo Fischer
Julio Cezar Dias da Silva
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Renato Costa Lima Filho

Coordenador do Escritório Regional do DIEESE no Rio de Janeiro
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F
iz um curso do DIEESE sobre auto-
mação bancária, no início da década 

de 80, em Brasília, na Contec [Confede-
ração dos Trabalhadores em Empresas de 
Crédito]. Do ponto de vista geral dos tra-
balhadores, o DIEESE se apresenta como 
vanguarda nesse processo de proble-
matizar a questão da introdução 
de novas tecnologias. A nova 
geração de dirigentes sin-
dicais já vem dentro 
dessa perspectiva 
de muita infor-
matização das ati-
vidades-fim.

O movimento sindi-
cal, por si só, não tem con-
dição de fazer estudos mais 
aprofundados. O DIEESE permite 
isso. Até porque o DIEESE tem um 
perfil único no mundo. Por congregar 
todos os setores do movimento sindi-
cal, o DIEESE consegue ter informações 
e obter formulações que lhe dão a con-
dição de fazer uma ponte entre a teoria 
acadêmica e a ação sindical.

O DIEESE tem, inclusive, interlocu-
ção internacional, representando os 
trabalhadores em fóruns internacionais 
como o Mercosul. Participa de comis-
sões no campo da ciência e tecnologia, 

ajudando a formular políticas nessas 
áreas, inclusive de designer, com uma 
comissão que discute um diferencial 
para os produtos brasileiros.

O futuro é o que estamos fazendo 
hoje. O DIEESE tem certos desafios de 

que tem que dar conta. A relação 
de classe se estabelece hoje em 

outros patamares. Traba-
lhadores representados 

sindicalmente são 
minoria. Há uma 

grande massa 
de trabalhadores 

que não tem repre-
sentação alguma, se-

quer vínculo empregatício. 
Isso sem falar no enorme nú-

mero de desempregados. 
O grande desafio, “o nó” está aí. O 

DIEESE tem a função de articular valo-
res e afirmar perspectivas do ponto de 
vista da classe trabalhadora. O DIEESE 
aumentou de importância nos últimos 
tempos. Até porque tivemos 20 anos de 
ditadura e precisamos recuperar coisas 
como memória, atuação política. 

Estamos passando por um momento 
de transição em que nós já não somos 
o que fomos, mas ainda não somos o 
que seremos.
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Minas Gerais

Afundação do Escritório Regional do DIE-
ESE em Minas Gerais se dá em um pe-

ríodo de grande efervescência sindical e po-
lítica no país. No segundo semestre de 1977, 
tiveram início as campanhas pela reposição 
das perdas salariais decorrentes da manipula-
ção dos índices oficiais de inflação em 1973. 

Em 5 de março de 1978, 10 sindicatos mi-
neiros filiados ao DIEESE deliberaram pela 
criação de uma “sucursal” do Departamento, 
elegendo uma diretoria provisória, compos-
ta pelos sindicatos dos Jornalistas, Bancários, 
Petroleiros, Metalúrgicos de Belo Horizonte 
e Contagem e Telefônicos (Sinttel).

Após 21 meses de funcionamento em cará-
ter provisório, em 30 de novembro de 1979, 
uma Assembléia-Geral Nacional de Sócios 
do DIEESE aprovou, formalmente, a criação 
do ER/MG. A expansão do Escritório deu-se 
com a filiação de novos sindicatos e com a 
abertura de diversas subseções nos sindicatos 
dos Metalúrgicos de João Monlevade, Ipatin-
ga, Belo Horizonte e Contagem, de Timóteo 
e Cel. Fabriciano e no Departamento Profis-
sional Metalúrgicos da CNTI, no STE de Tele-

comunicação, STI Celulose de Belo Oriente, 
Sind. dos Bancários de BH e Bancários de Juiz 
de Fora, FTI Extrativas de MG, Sindicato Úni-
co dos Trabalhadores no Ensino de Minas Ge-
rais (SindUTE), Eletricitários (Sindieletro).

Em 1983, iniciaram-se as negociações 
para implantação da PED (Pesquisa de Em-
prego e Desemprego) em Belo Horizonte, 
longo processo que só se concluiu em me-
ados da década seguinte. Em dezembro de 
1995, foram divulgados os primeiros resul-
tados da pesquisa, que é realizada até hoje.

O Escitório Regional de Minas Gerais teve 
os seguintes supervisores técnicos: Virgílio 
Guimarães de Paula (1978 a 1981), Carlindo 
P. Rodrigues de Oliveira (1981 a 1990), Otá-
vio Silva Camargo (1990 a 1991), Frederico 
Luiz Barbosa de Melo (1991 a 2001) e Maria 
de Fátima Lage Guerra (a partir de 2001).

Desde sua fundação o ER/MG esteve se-
diado nas seguintes entidades sindicais: Jor-
nalistas de MG, Bancários de BH e Região, 
Metalúrgicos de BH e Contagem, Telecomu-
nicações de MG e Federação dos Metalúrgi-
cos de MG, onde se encontra atualmente.



83

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

Cláudia Fragozo dos Santos

Coordenadora administrativa e financeira do DIEESE
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E
ntrei aqui em 2000 para geren-
ciar a parte administrativa e fi-

nanceira de um convênio do DIEESE 
com o BID [Banco Interamericano 
de Desenvolvimento]. Era um grande 
projeto, com duração de quatro anos, 
com ações em praticamente todas as 
áreas e um investimento bastan-
te significativo para o DIEESE. 
Eu também dividia a coor-
denação administrativa 
e financeira geral do 
DIEESE e nessa 
função, me de-
parei com o coti-
diano da gestão da 
entidade. 

A administração é cen-
tralizada no escritório na-
cional e, em poucos escritórios, 
há funcionários contratados para a 
área meio. São, aproximadamente, 40 
funcionários em todo Brasil, entre as-
sistentes administrativos, auxiliares de 
pesquisa, secretárias e outras funções, 
para atender uma equipe de 240 fun-
cionários e mais de 500 associados.  

A rotatividade entre os funcionários 
é muito pequena e a média de tempo 
de casa é de, aproximadamente, sete 
anos. Quase 30% da equipe já está no 
DIEESE há mais de 10 anos.

O atendimento da área passa pela co-
municação com escritórios regionais e 
diversos setores do DIEESE, onde são 
desenvolvidos projetos, pesquisas e ou-
tras atividades de assessoria. Envolver a 
equipe administrativa no objeto de tra-

balho do DIEESE é fundamental para 
assegurar a comunicação com e 

entre as demais áreas, desloca-
mentos dos técnicos, inte-

ração entre equipes que, 
distantes geografi-

camente, atuam 
em conjunto 

para determina-
da ação. 

Os pilares do DIEESE 
são o seu corpo técnico e a 

relação que o Departamento  
conseguiu estabelecer com o mo-

vimento sindical. E, para a atuação 
do corpo técnico ser a melhor possível, 
é necessário este trabalho de bastido-
res, de retaguarda do trabalho adminis-
trativo.

Em termos de gestão, o DIEESE é a 
possibilidade mais próxima do que eu 
vislumbrava: um ambiente agradável 
e produtivo. As pessoas são ótimas de 
trabalhar, o projeto é instigante e so-
cialmente solidário, e a técnica de fazê-
lo acontecer é um desafio constante. 
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de São Paulo

  Apesar da imagem do sindicalista ser majoritariamente 
associada ao homem, a maior parte do quadro  
de funcionários do DIEESE é composta por mulheres.V
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Anova direção técnica que assumiu o 
DIEESE em 1990, após a saída de Wal-

ter Barelli, estabeleceu um novo organogra-
ma para a instituição. A nova estrutura foi 
implementada em 1991. 

Nesse novo modelo de gestão, foi criada a 
Secretaria de Atendimento Técnico, vincu-
lada ao Escritório Nacional do DIEESE. As 
funções dessa Secretaria eram organizar e 
atender às demandas dos sócios do Estado 
de São Paulo e dos Estados aonde o DIEESE 
não possuía escritório regional.

Entre 1991 e 1996, a responsável por essa 
unidade foi Solange Sanches. A partir de 
1997, José Silvestre Prado de Oliveira assu-
miu essa função. A Secretaria de Atendimen-
to Técnico foi o embrião do Escritório Regio-
nal de São Paulo, criado em 2004, quando 
Clemente Ganz Lúcio assumiu a direção téc-
nica do órgão. Silvestre, que já coordenava o 
atendimento técnico, tornou-se supervisor 
técnico do Escritório de São Paulo.

Diferentemente dos demais escritórios 
regionais, São Paulo não possui uma dire-
ção sindical regional, papel que é assumido 
pela Direção-Executiva do DIEESE.

O ER São Paulo atende o maior número 
de sócios do Brasil, em torno de 100 entida-

des. Isso implica uma demanda muito gran-
de por assessoria técnica, produção de tra-
balhos, realização de seminários, palestras, 
acompanhamento de negociações coletivas 
e representação institucional.

Assim como nas demais sedes regionais, as 
subseções existentes no Estado de São Pau-
lo são de responsabilidade do Escritório Re-
gional. São 19 técnicos distribuídos em 14 
subseções, nas seguintes entidades sindicais: 
Sindicato dos Bancários de SP, Sindicato dos 
Trabalhadores na Administração Pública e 
Autarquias do Município de SP (Sindsep), 
Confederação Nacional dos Metalúrgicos, 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Instituições Financeiras (Contraf), Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC, Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de 
SP (Apeoesp), Sindicato dos Comerciários 
de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos, Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, Secretaria Nacional dos Setores 
Químicos, Secretariado Nacional dos Tra-
balhadores no Comércio e Serviços, Confe-
deração dos Trabalhadores em Comércio e 
Serviços (Contracs), Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Alimentação e na Cen-
tral Única dos Trabalhadores.
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José Silvestre Prado de Oliveira

Supervisor do Escritório Regional de São Paulo
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C
onheci o DIEESE através da Vera Ge-
brim, que é hoje a minha mulher. 

A Vera era auxiliar técnica do DIEESE.  
Meu primeiro trabalho no Departamen-
to foi em 1979, como pesquisador para 
preparar o 1º Congresso da Mulher Quí-
mica. Em 1981, trabalhei na Pesquisa de 
Padrão de Vida e Emprego (PPVE). 
Esses trabalhos foram temporá-
rios. No final de 82, fui contra-
tado definitivamente. 

Fiquei na equipe até 
86 como auxiliar 
técnico. Quando 
me formei, pas-
sei a coordenar a 
equipe do ICV, já como 
técnico. 

No DIEESE tem aqueles que 
trabalham na retaguarda, produ-
zindo informações de pesquisa, de 
análise, na produção de dados, e tem 
aqueles que ficam na linha de frente. São 
os técnicos que negociam, fazem pales-
tras, seminários, atendem a imprensa, 
enfim, falam em nome da instituição. 
Esse trabalho de “linha de frente” eu co-
mecei a fazer de 89 em diante. 

Trabalhar no DIEESE não é brincadei-
ra. É uma pressão danada, e nós também 

nos auto pressionamos. O DIEESE, até 
certo ponto, é uma opção, não no senti-
do de militância, porque é um trabalho 
profissional. Mas a atividade que desen-
volvo, sei que estou fazendo para o tra-
balho e não para o capital.

O DIEESE tem o respeito não só por 
parte do movimento sindical, como 

por parte dos órgãos governa-
mentais e dos próprios em-

presários. Eles podem até 
discordar, mas reconhe-

cem que o trabalho 
do DIEESE é um 
trabalho técnico 

de qualidade, que 
tem legitimidade e que 

repercute. Qualquer coisa 
que o DIEESE faça tem reper-

cussão e reconhecimento. 
Nesses 20 anos em que trabalho no 

DIEESE, aconteceram muitas mudanças. 
O mundo do trabalho mudou, mudou a 
forma de organização, a forma de produ-
zir, os sindicatos mudaram, a economia 
mudou, a sociedade mudou. Por conta de 
todas essas mudanças, e das que virão a 
ocorrer, o DIEESE está sempre amplian-
do o seu horizonte temático de trabalho 
para atender à crescente demanda.
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ASSOCIADOS DO D IEESE E NÚMERO DE SU BSEÇÕES
( dezembro/2005 e dezembro/2006 )

Região/Estado Nº de filiados em dez/05 Nº de filiados em dez/06

Região Norte

Pará 12 14

Região Nordeste 

Bahia 20 30

Ceará 20 19

Maranhão 1 1

Paraíba 6 6

Pernambuco 15 15

Piauí 1 1

Rio Grande do Norte 13 15

Sergipe 9 9

Região Centro-Oeste

Distrito Federal 34 40

Goiás 14 15

Mato Grosso 1 1

Região Sudeste

Espírito Santo 13 13

Minas Gerais 29 35

Rio de Janeiro 31 31

São Paulo 83 97

Região Sul 

Paraná 51 56

Rio Grande do Sul 40 50

Santa Catarina 42 52

TOTAL 435 500

Número de subseções 23 27
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Osvaldo Rodrigues Cavignato

Coordenador técnico da Subseção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
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C
om o Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, nasceu o Novo Sindica-

lismo. A montagem da subseção do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
começou, na realidade, em 1980 e 
está lá até hoje. 

No período de 1992 a 1994, teve 
a Câmara Setorial, que foi uma 
grande atividade ligada à ca-
deia automotiva. Fomos 
discutir e saíram dois 
acordos que foram 
além da reestru-
turação e da in-
vasão de produ-
tos importados.

Fala-se muito, no 
ABC, da saída das indús-
trias da região e que sua vo-
cação está nos serviços. Tratamos 
isso na publicação Rumos do ABC. O 
que mostramos é que tem as indústrias 
e as atividades de apoio a essa indústria 
– atividades de terceirização, prestação 
de serviços industriais – mas isso só 
acontece se tiver indústria. Antes você 
tinha 80% da produção de veículo no 
ABC. Eles falavam “guerra fiscal é para 
descentralizar as empresas”. Nós não 
queríamos que fechasse uma fábrica 
aqui para montar uma onde não tem 
cultura sindical, com salários aviltados 

e trabalhadores que não são treinados. 
Porque você vai produzir lá para vender 
aqui. É o que acontece hoje com a Chi-
na: produz lá, mas vende para  o mun-
do inteiro.

Estamos atualizando o trabalho “Do 
holerite às compras”, que a gente 

fez em 18 municípios onde tem 
montadoras. As empresas di-

zem: estou indo pra lá, por-
que lá o custo de vida é 

mais barato. Mostra-
mos o seguinte: 

“lá” a jornada 
é maior, o salá-

rio é menor, mas os 
preços dos produtos são 

iguais. As empresas presta-
doras de serviço, as empresas 

de comércio, os produtos em geral 
são nacionais. Açúcar vai daqui pra lá, 

cigarro, remédios, o preço é o mesmo. 
E o estudo mostrou que o pãozinho no 
ABC tinha o mesmo preço de lá, só que 
aqui, com 20 segundos de trabalho, 
você comprava o pão, lá levava três mi-
nutos para o salário comprar o mesmo 
pãozinho. O exemplo do pãozinho ser-
ve para qualquer outra coisa. Um carro, 
por exemplo, se aqui levava dois anos, 
lá levava seis, sete, oito anos, e o cara 
estava fazendo carro lá. 
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Karen Cristine Costa Cavalcanti
Karin Maria Sohnlein
Karla Cristina da Costa Braz
Katia de Araujo de Macedo
Kátia Regina de Marins
Katia Regina Vieira Krug
Katiuscia Maria Bezerra
Kazuko Oniki
Keila Coelho Paz
Kelly Custódio da Costa
Kerginaldo Tomio Yamashiro

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Santa Catarina

OEscritório Regional de Santa Catarina 
foi formalmente fundado na Assem-

bléia Nacional de Sócios do DIEESE, ocor-
rida em 26 de novembro de 1981. 

Antes disso, várias discussões a respeito 
da criação do DIEESE em Santa Catarina 
vinham ocorrendo, especialmente no iní-
cio dos anos 70, quando era forte o peso da 
ditadura sobre a sociedade. Era um período 
em que a força do movimento sindical de 
Santa Catarina estava nas federações. 

A Federação dos Trabalhadores no Comér-
cio no Estado (Fecesc), que encabeçava a pro-
posta de criar um Escritório do DIEESE em 
Santa Catarina, mais a Federação dos Meta-
lúrgicos, o Sindicato dos Comerciários de Cri-
ciúma, o Sindicato dos Metalúrgicos de Tim-
bó, o Sindicato dos Bancários de Joinville e o 
Sindicato de Energia Termelétrica de Tubarão 
criaram uma comissão provisória para discu-
tir a implantação do DIEESE. 

A primeira direção regional do DIEESE 
em Santa Catarina, eleita em novembro 
de 1981, foi composta pelas seguintes en-
tidades: FT Construção e no Mobiliário de 
Santa Catarina, FT Comércio no Estado de 
Santa Catarina, FTI Metalúrgicas de San-
ta Catarina. Como suplentes ficaram STI 
Metalúrgicas de Jaraguá do Sul, SE Co-
mércio de Blumenau, STI Energia Elétrica 
de Tubarão.

Durante 25 anos de atuação, o ER/SC teve 
apenas dois supervisores: Afrânio Tadeu 
Boppré (1984 a 1992) e José Álvaro de Lima 
Cardoso (desde 1992).

A primeira subseção foi instalada nos Ele-
tricitários de Florianópolis, em 1987, onde 
permanece até hoje. Funcionaram subse-
ções também  no Sindicato dos Bancários, 
FT Indústrias de Santa Catarina (Fetiesc) e 
STI Purificação e Distribuição de Água de 
Santa Catarina (Sintae).
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Enílson Simões de Moura

Presidente da central sindical Social Democracia Sindical (SDS)
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O
DIEESE é o único grupo de inteli-
gência do movimento sindical bra-

sileiro. No final dos anos 70, as empre-
sas todas estavam bem organizadas, bem 
assessoradas do ponto de vista da inte-
ligência. Nas negociações, era o DIEESE 
quem nos orientava em cada momento. 
Sem o DIEESE não caminharíamos 
como chegamos a caminhar. Os 
sindicatos então perceberam 
a importância do DIEESE e 
começaram a contratar 
núcleos do Depar-
tamento dentro 
dos sindicatos. 
O DIEESE sofreu 
pressão até do pró-
prio movimento sindical. 
Houve dirigentes que pressio-
naram, porque o DIEESE estava 
dando uns índices que não batiam 
muito com os índices do governo. Eles 
queriam que o DIEESE mudasse a meto-
dologia e ameaçaram parar de pagar se 
o DIEESE não fizesse uns índices mais 
parecidos com os do governo. O DIEESE 
resistiu bravamente e nunca produziu ne-
nhum trabalho, nenhuma pesquisa cujo 
resultado não estivesse única e exclusiva-
mente a serviço da organização dos tra-
balhadores. 

Nos últimos anos, o DIEESE tem de-
monstrado na prática que compreende 
que, para os trabalhadores, restam hoje 
desafios colocados pelo processo de mo-
dernização, de globalização muito impor-
tantes, que precisam ser enfrentados. De 
que maneira os trabalhadores participam 

desse processo buscando resultados 
para si enquanto classe social? 

Quando o DIEESE organizou 
a participação dos traba-

lhadores no PBQP (Pro-
grama Brasileiro de 

Qualidade e Pro-
dutividade), ele 

assessorou os traba-
lhadores, e isso foi mui-

to importante. 
Daqui para frente, os desafios 

serão ainda maiores. Não teremos 
mais uma legislação tão engessada 

quanto é hoje. Como o capital está flexibi-
lizado, o trabalho também será flexibiliza-
do e, para isso, devemos estar muito mais 
preparados. O DIEESE terá uma importân-
cia maior ainda nessa nova fase de relação 
capital e trabalho, em que haverá maior li-
berdade de negociação, em que os sindica-
tos serão chamados a negociar o contrato 
coletivo de trabalho, em que a contratação 
coletiva terá peso significativo.
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Distrito Federal

Acriação do Escritório Regional no Dis-
trito Federal começou em 1977, por 

iniciativa do Sindicato dos Jornalistas, o 
primeiro sócio do DIEESE em Brasília. De-
pois vieram as filiações dos Bancários, da 
Construção Civil e dos Comerciários do DF. 
Todos permanecem até hoje no quadro de 
associados do DIEESE. 

A criação do Escritório Regional do Dis-
trito Federal foi aprovada na Assembléia-
Geral Nacional de Sócios do DIEESE, rea-
lizada em 26 de novembro de 1981. Em 18 
de março de 1982 é eleita a primeira direção 
sindical regional, composta pela Associação 
dos Sociólogos, pelo Sindicato dos Bancá-
rios e pelo Sindicato dos Comerciários. 
Como suplentes, ficaram a  Associação dos 
Economistas, o Sindicato dos Médicos e o 
Sindicato dos Jornalistas.

Apesar de ter sido criado em 1981, vários 
anos se passaram até que o ER/DF fosse de-
finitivamente instalado. A primeira sede do 
Escritório funcionou no Sindicato da Cons-
trução Civil. No início de 2001, mudou-se 
para a atual sede, localizada no Sindicato 

dos Bancários.
O Escritório Regional teve como super-

visores: Márcio Pochmann (1985 a 1989), 
Cássio Calvete (1989 a 1991), Rosane Maia 
(1991 a 1999), Lilian Marques (1999 a 2006) 
e Clóvis Scherer (a partir de 2006).

O DIEESE já teve subseções nas seguintes 
entidades: Federação Nacional das Associa-
ções do Pessoal da Caixa (Fenae), Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag), Federação Interestadual 
dos Trabalhadores em Telecomunicações 
(Fittel), Associação Nacional dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil (Anabb)e Sindicato 
dos Rodoviários. Atualmente, são mantidas 
subseções no Sindicato dos Bancários, na 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CNTI)e na Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal 
(Condsef). 

Desde 1991, o DIEESE e a Fundação Seade 
mantêm convênio com o Governo do Dis-
trito Federal para a realização da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego no DF. Os resul-
tados passaram a ser divulgados em 1992.
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Clóvis Roberto Scherer

Supervisor técnico do Escritório Regional do Distrito Federal
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C
omecei no DIEESE na subseção 
dos eletricitários de Santa Catari-

na. Minha primeira atividade foi parti-
cipar de uma reunião das direções dos 
sindicatos que a subseção atendia. Era 
um grupo de sete ou oito sindicatos 
de eletricitários. Era uma reunião 
importante, que tratava do pla-
nejamento das ações sindi-
cais na campanha sala-
rial do ano. Entrei na 
subseção no calor 
da luta. Quinze 
dias depois, hou-
ve uma negociação 
com a Companhia de 
Energia Elétrica de Santa 
Catarina. Fui sozinho para a 
mesa de negociação, sem nunca 
ter passado por uma situação seme-
lhante, sem saber exatamente o que ia 
ocorrer. De um lado estava o diretor da 
companhia, uma pessoa extremamen-
te preparada; do outro, os sindicalis-
tas, olhando para o técnico do DIEESE, 
como alguém que tinha que responder 
a todas as perguntas. Eu sei que fiquei 
bastante nervoso. Suava frio. Foi um 
bom aprendizado.

O DIEESE era uma das poucas vozes 
dissonantes no debate econômico da-
quela época. Havia uma situação crítica 
no Brasil. Ajustes do FMI, viabilização 

do pagamento da dívida externa, mora-
tória, crise. 

Em 1984, o DIEESE se instalou em Flo-
rianópolis. Foi um fato significativo para 
a sociedade local, que passou a contar 

com um serviço de assessoria econô-
mica. A divulgação da cesta básica 

mensal se tornou uma das notí-
cias mais importantes sobre 

a qual, rotineiramente, a 
sociedade local pas-

sou a refletir. 
A partir dos 

anos de 1999 e 
2000, passei a tra-

balhar para o Observa-
tório Social. O Observa-

tório Social é um instituto de 
pesquisa que a Central Única dos 

Trabalhadores criou em parceria com 
o DIEESE, com a Unitrabalho e com o 
Centro de Estudos da Cultura Contem-
porânea (Cedec). 

Esse instituto surgiu em 97 e visa fazer 
pesquisas na área do comportamento 
social e trabalhista de empresas multi-
nacionais instaladas no Brasil.

Em 2004, assumi o cargo de coordena-
dor técnico no Observatório e, em feve-
reiro de 2006, fui transferido para o Es-
critório Regional do DIEESE do Distrito 
Federal, onde ocupo, atualmente, a fun-
ção de supervisor técnico.
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DIEESE NA GLOBO
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De acordo com César Concone (coordenador dos trabalhos técnicos do DIE-
ESE de 1975 a 1990) os militares, indiretamente, ajudaram no crescimento do 
DIEESE na década de 70, pois a política salarial criada pelo governo naquele pe-
ríodo era tão sofisticada que exigia que os sindicatos buscassem uma assessoria 
externa para compreendê-la. Foi um momento de grande expansão da entidade, 
que  contratou vários técnicos e abriu dezenas de subseções em entidades sin-
dicais sócias.

SÓ RINDO!

O Escritório Regional do DIEESE em 
Minas Gerais, desde sua fundação, em 
1979, sempre teve um cuidado especial no 
relacionamento com a imprensa mineira, 
um dos mais importan-
tes canais de divulgação 
da produção técnica do 
DIEESE. O atendimento 
à imprensa sempre foi 
tratado com prioridade, 
especialmente por oca-
sião de eventos de gran-
de repercussão, como os 
diversos planos de esta-
bilização econômica dos 
anos 80 e da primeira 
metade dos anos 90.

Mas esse empenho junto à imprensa 
nunca tinha resultado em entrevistas à TV 
Globo em Minas Gerais, um dos princi-
pais veículos de comunicação do Estado.

Certa vez, em janeiro de 1989, entre-
tanto, após a edição de um desses planos 

de estabilização econômica, estava eu no 
Escritório do DIEESE em Belo Horizonte, 
quando fui surpreendido pela entrada de 
uma equipe da TV Globo: um repórter, um 

cinegrafista e um ilumina-
dor. Pensei, então, comi-
go mesmo, num lapso de 
segundos: finalmente te-
remos uma cobertura da 
Rede Globo para a nossa 
avaliação do Plano Verão. 
E já tomei em mãos o tra-
balho escrito que estava 
sobre a mesa.

O repórter me cumpri-
mentou, olhou em volta 

da sala e perguntou: “Será que você nos 
permitiria fazer um take da sua janela? É 
que caiu um telhado do estacionamento 
ao lado deste prédio sobre um carro e sua 
janela é o melhor ponto para fazermos 
nossa cobertura...”

Contado por Carlindo Rodrigues de Oliveira



93

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E

Francisco Urbano Araújo Filho

Presidente da Confederação Nacional dos  
Trabalhadores na Agricultura (Contag) de 1992 a 1998
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E
stávamos em 1978, tinha come-
çado as lutas aqui do sindicalis-

mo na região, Pernambuco se orga-
nizava pra fazer uma greve durante a 
campanha salarial dos canavieiros. E 
a Contag definiu que a programa-
ção de formação, como se fazia 
antes, não era mais priori-
dade; a prioridade eram 
as lutas coletivas, de 
grandes discussões. 
Foi aí que saiu a 
primeira gre-
ve, em 79, dos 
canavieiros de Per-
nambuco, mas, antes 
disso, você fazia muito 
debate de análise de conjun-
tura na Contag. E a análise de 
conjuntura caía sempre na questão 
salarial, o salário mínimo da época 
era pelo que você podia brigar, você 
não tinha muita força para fazer greve 
e aí entrou o grande papel do DIEESE 
com a gente. Os técnicos do DIEESE 
faziam palestras pra gente, pra fazer a 
análise da conjuntura política, econô-
mica, da relação internacional, da po-
lítica salarial. O DIEESE teve um pa-

pel importantíssimo na vida nossa na 
Contag, na vida do movimento sindi-
cal assalariado, na compreensão espe-
cialmente da negociação coletiva, que 
a gente não conhecia. Só tinha quem 

era mais corajoso, conflito, enfrenta-
mento, mas processo de saber ne-

gociar, fazer a formulação de 
uma pauta, isso aí a gente 

não sabia. Aí o DIEESE 
teve um papel mui-

to importante na 
formação de 

nosso pessoal 
na área de negocia-

ção trabalhista.
A gente tem muito orgu-

lho de trabalhar com o DIEE-
SE, pois ele tem um papel impor-

tantíssimo na assessoria, no apoio às 
organizações que pensam em mudar, 
em interferir nas relações econômicas 
que têm com a sociedade. Então, pas-
sa a ter um papel importante. Eu diria 
que o DIEESE não faz a mudança, mas 
auxilia as lideranças a formular polí-
ticas para a transformação da relação 
capital/trabalho e assim caminhar para 
uma sociedade mais justa.
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PR IMEI RO DE MAIO (Milton Nascimento e Chico Buarque – 1977)

Hoje a cidade está parada

E ele apressa a caminhada

Pra acordar a namorada logo ali

E vai sorrindo, vai aflito

Pra mostrar cheio de si

Que hoje ele é senhor das suas mãos

E das ferramentas

Quando a sirene não apita

Ela acorda mais bonita

Sua pele é sua chita, seu fustão

E, bem ou mal, é o seu veludo

É o tafetá que Deus lhe deu

E é bendito o fruto do suor

Do trabalho que é só seu

Hoje eles hão de consagrar

O dia inteiro pra se amar tanto

Ele, o artesão

Faz dentro dela a sua oficina

E ela, a cortesã

Vai fiar nas malhas do seu ventre

O homem de amanhã
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Ofélia Aparecida Gomes de Carvalho

Secretária da Direção Técnica do DIEESE
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F
ui indicada para trabalhar no 
DIEESE pelo Dr. Almir Pazziano-

to, com quem eu trabalhara durante 
um ano. Como ele era advogado dos 
sindicatos, tinha muito contato com o 
DIEESE e me apresentou para o Wal-
ter Barelli. Comecei em fevereiro 
de 1975, como datilógrafa.

Quando nasceu meu fi-
lho, fiquei oito anos 
em casa, parei de 
trabalhar. Depois 
o Barelli me 
chamou para ser 
telefonista do DIEE-
SE. Fiquei 15 dias pen-
sando se voltava. Voltei 
no dia do aniversário do meu 
filho, 14 de outubro de 1985 e 
estou até hoje.

Eu aprendi muito como telefonista 
porque eu fazia um atendimento téc-
nico. Eu estava mais desembaraçada, o 
que me ajudou muito a entender um 
pouco mais o DIEESE, a política sindi-
cal e a lidar com esse público.

Eu me lembro da época em que fazí-
amos o boletim do Índice do Custo de 
Vida. Era uma correria grande porque 

ele não era impresso em gráfica. Nós 
que montávamos. Tinha prazo para 
divulgar, e o que fazíamos? Datilo-
grafávamos e montávamos o boletim 
de maneira artesanal. Essa divulgação 

ajudava aos trabalhadores, e a atua-
ção do DIEESE sempre foi voltada 

para eles. Sempre houve muita 
preocupação em atender 

bem às demandas dos 
sindicatos. 

Uma outra preo-
cupação sempre 

foi com a questão 
dos relacionamen-

tos. O DIEESE é uma 
entidade neutra e abriga as 

mais diferentes correntes polí-
ticas. Para nós, não há distinção.

As pessoas que trabalham no 
DIEESE não estão ali pensando no 
dinheiro, mas sempre no ideal, sem-
pre lutando pelo trabalhador. É um 
pessoal muito desprendido de coisas 
materiais. Não levam o lado financeiro 
muito em conta. É pelo ideal mesmo, 
é por amor. Há muita preocupação 
com o trabalhador. É uma família de 
verdade.
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A HISTÓRIA DAS  
PROFISSÕES NO DIEESE

Em 1982, eu assessorava 
o movimento sindical ru-
ral do Nordeste. Durante a 
campanha salarial dos traba-
lhadores rurais de Pernam-
buco, após duas semanas de 
intensas negociações, brigas, 
greves, assassinatos, final-
mente, às 4h30 da madruga-
da chegou-se a um acordo. 
Eu (Reginaldo), técnico do 
DIEESE, passei a madrugada 
datilografando o acordo. 
No dia seguinte, houve uma 
assembléia com 3 mil tra-
balhadores rurais da Zona 
da Mata, em São Lourenço, 
para apresentar a proposta. 
Começaram a chamar os 
dirigentes e assessores para 
compor a mesa. Chamaram-
se então:
- Zé Francisco, presidente da 
CONTAG.
- Zé Rodrigues, presidente da 
FETAG.
- Romeu, nosso advogado.
- Reginaldo, o datilógrafo do 
nosso acordo!  
Eu fui o mais ovacionado  
de todos.

Reginaldo Muniz Barreto foi coor-
denador de Linhas Setoriais e de 
Escritórios Regionais do DIEESE 

na década de 90

VOCÊ SABIA?

 No início da década de 60, os Estados da 
Guanabara, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
tentavam se organizar tecnicamente para ter 
uma representação regional do DIEESE, que na 
época só atendia ao movimento sindical paulista. 
Surgiu então a proposta de criar o “IBIEESE 
– Instituto Brasileiro de Estatística e Estudos 
Socio-Econômicos”, um órgão de caráter nacional. 
Devido às dificuldades ocorridas em 1964, essa 
proposta não foi consolidada.

Máquina “Divisuma”, utilizada para os 
cálculos do DIEESE na década de 80

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

“Comecei a trabalhar no DIEESE a convite do Al-
bertino, em março de 1965, para retomar o cálculo 
do ICV, que havia sido paralisado com o fechamento 
da entidade durante 1964.Eu usava uma máquina de 
calcular (Schindling) que tinha que abaixar os pini-
nhos com os números, virar uma manivela e esperar o 
resultado da operação. Nesta máquina era calculado 
o índice de custo de vida do DIEESE.

No ano de 1967 eu fiz a tabulação e a análise de 
uma pesquisa para o Sindicato dos Bancários de So-
rocaba sobre a unificação da previdência. Passei me-
ses nessa máquina fazendo esse trabalho. O esforço 

foi tanto que, quando 
eu saí do DIEESE, ga-
nhei a Schindling de 
presente.”

Depoimento de Heloisa 
Helena Teixeira de Souza 
Martin (Diretora Técnica 

do DIEESE de 1966 a 
1968), durante realização 

da Roda de História do 
Projeto de Memória  

DIEESE 50 Anos 
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Presidente do DIEESE entre 1978 e 1983
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M
inha trajetória sindical começa em 
novembro de 1971, quando tomei 

posse na diretoria do Sindicato dos Ele-
tricitários de São Paulo. Fui eleito tam-
bém Secretário-Geral da Federação dos 
Trabalhadores das Indústrias Urbanas, 
que engloba energia elétrica, água 
e gás de todo o Estado. Os ele-
tricitários de São Paulo eram 
o maior sindicato da fe-
deração, o mais pode-
roso. Foi inclusive 
uma das entida-
des sindicais que 
participaram da fun-
dação do DIEESE.

Eu já conhecia o DIEESE 
porque num jornal, eu não me 
lembro o nome, um jornal peque-
no, mas de circulação diária, tinha lá 
uma coluna do DIEESE, todo dia ou 
toda a semana, que eu acompanhava. 

Em 1977, fui convidado por Augusto 
Lopes, diretor da Federação dos Quí-
micos, para integrar a direção do DIEE-
SE. Ele como presidente e eu no cargo 
de  secretário-geral.

Em junho de 77, aconteceu o céle-
bre fato do Banco Mundial, um órgão 
oficial, reconhecer que a inflação que 
o governo havia divulgado em 73 não 
era de 13%, e sim de 26,62%, valor 
divulgado pelo DIEESE na época. O 

Barelli nos chama e diz: “Olha, agora 
nós temos aqui um jeito de começar a 
luta”, porque o governo havia decreta-
do o reajuste de 13% para os salários, 
metade do que tinha sido a inflação. 

Então, chamamos um companhei-
ro chamado Luiz Inácio da Silva, 

do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Cam-

po para puxar esse mo-
vimento, que ficou 

conhecido como 
“luta pela repo-

sição salarial”. 
Este fato  creden-

ciou ainda mais o DIE-
ESE perante o movimento 

sindical. 
A experiência do DIEESE é única 

no mundo. E não é só no aspecto da 
assessoria que o DIEESE se destaca. Na 
área da educação, uma das coisas mais 
importantes, ao longo de sua trajetória, 
foi o Programa de Capacitação para Di-
rigentes e Assessores Sindicais, o PCDA, 
que teve grande repercussão. Cursos de 
nível elevado, uma preparação sindical 
mais científica, mais refinada. 

O DIEESE tem um papel muito im-
portante, e o movimento sindical pre-
cisa saber usar a instituição; consultar, 
perguntar, lembrar do DIEESE. O que 
seria do movimento sindical sem ele?
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A pesquisa está no “registro” de nascimento do DIEESE, e é  
realizada até hoje, sempre segundo o que interessa aos trabalhadores

PESQUISA

A
s pesquisas e os estudos socioeconômicos são o trabalho 

de maior reconhecimento público do DIEESE. Mensal-

mente, os principais resultados das pesquisas do Índice 

de Custo de Vida na cidade de São Paulo, da cesta básica nacional, do 

salário mínimo necessário e do levantamento de emprego e desem-

prego são amplamente difundidos na imprensa em geral, conferindo 

ao órgão uma respeitabilidade que extrapola o mundo do trabalho e 

atinge a sociedade. Conhecidas na entidade como pesquisas perma-

nentes, esSes trabalhos possuem ampla base de dados, que propicia 

o desenvolvimento de vários outros estudos. 

As pesquisas sindicais, focadas em acordos e convenções coletivas, 

salários e greves, também ganham as manchetes dos principais  

veículos de comunicação sempre que divulgadas. Produzidas a par-

tir de bancos de dados desenvolvidos inteiramente pelo DIEESE, as 

pesquisas geram muitos dados e análises que não são elaborados por 

nenhuma outra entidade no país.  

Um outro segmento são as pesquisas especiais, feitas por um pe-

ríodo determinado, por demanda sindical ou pela necessidade da 

entidade em reunir conhecimento sobre determinado tema.  Muitos 

desses levantamentos são desenvolvidos em parceria com entidades 

sindicais ou outros tipos de instituições. 
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ESTU DO D IEESE (salário mínimo necessário)

 

Dezembro de 2004 a dezembro de 2006 

Período Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário 

2004 

Dezembro R$ 260,00 R$ 1.468,08 

2005 

Janeiro R$ 260,00 R$ 1.452,28 

Fevereiro R$ 260,00 R$ 1.474,96 

Março R$ 260,00 R$ 1.477,49 

Abril R$ 260,00 R$ 1.538,64 

Maio R$ 300,00 R$ 1.588,80 

Junho R$ 300,00 R$ 1.538,56 

Julho R$ 300,00 R$ 1.497,23 

Agosto R$ 300,00 R$ 1.471,18 

Setembro R$ 300,00 R$ 1.458,42 

Outubro R$ 300,00 R$ 1.468,24 

Novembro R$ 300,00 R$ 1.551,41

Dezembro R$ 300,00 R$ 1.607,11

2006 

Janeiro R$ 300,00 R$ 1.496,56

Fevereiro R$ 300,00 R$ 1.474,71

Março R$ 300,00 R$ 1.489,33

Abril R$ 350,00 R$ 1.536,96

Maio R$ 350,00 R$ 1.503,70

Junho R$ 350,00 R$ 1.447,58

Julho R$ 350,00 R$ 1.436,74

Agosto R$ 350,00 R$ 1.442,62

Setembro R$ 350,00 R$ 1.492,69

Outubro R$ 350,00 R$ 1.510,00

Novembro R$ 350,00 R$ 1.613,08

Dezembro R$ 350,00 R$ 1.564,52

Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente. 
Salário mínimo necessário: salário mínimo de acordo com o preceito constitucional “salário mínimo fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vin-
culação para qualquer fim” (Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). 
Foi considerado em cada mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas 
crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo necessário.
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Annez Andraus Troyano

Coordenadora de Pesquisa do DIEESE de 1981 a 1990
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N
os anos 70, o DIEESE começou a de-
senvolver pesquisas sobre o padrão 

de vida do trabalhador brasileiro. A partir 
dessas pesquisas, começamos a perceber a 
manipulação dos índices por parte do go-
verno. Em 74, já tínhamos um bom traba-
lho sobre o salário mínimo. Os dados 
tornaram-se trincheira mesmo. O 
DIEESE ia ao máximo do limite 
legal que ele podia usar. Era 
uma audácia, mas sempre 
com base em afirma-
ções e dados. O 
trabalho sobre o 
salário mínimo, 
por exemplo, foi feito 
com base em resoluções 
da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT). Todo o 
trabalho foi feito de um jeito extre-
mamente cuidadoso. 

Nós éramos muito despojados da vida 
pessoal, não tínhamos hora nem dia pra 
trabalhar, trabalhávamos fim de semana, 
feriado... Era muito incondicional e muito 
leal. Fazíamos a coisa de um jeito muito 
hábil, com inteligência e de forma séria. 
Então, acho que despertávamos a confian-
ça dos sindicalistas.

No final de 1984, o DIEESE lançou 
a Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED), uma metodologia inovadora, que 
estourou com o Plano Cruzado em 86. O 

governo era contra a PED. O Ministério do 
Trabalho também. 

Foram dois grandes problemas: de um 
lado, o problema político com o DIEESE; 
e, de outro, foi essa pulga chamada PED 
que nós criamos. A PED tornou-se um 

dado muito valioso e muito forte, por 
chamar a atenção para aquilo que 

era o nosso intento, a questão da 
miséria do desempregado. 

A PED saiu na hora cer-
ta, no momento certo 

e contra os dados 
de uma meto-

dologia interna-
cional que o Brasil 

copiava, que dizia que 
o desemprego era 5%, 6% 

e o índice do DIEESE dizia que 
não, que era de 13, 14, 15, 16, 20%. 

Tornou-se um sistema consolidado.
Foi o trabalho de uma gente apaixona-

da. A PED virou uma paixão para as pes-
soas que faziam esse trabalho nos Estados. 
Virou uma causa. O Estado pode até que-
rer manipular o dado, mas o DIEESE tem 
independência, então o DIEESE denuncia.

O DIEESE faz parte de uma história 
que está viva. Ele não pode ser refém de 
verba, de posição, que não seja extrema-
mente legítima e ética do ponto de vista 
dos trabalhadores. Isso é uma cláusula 
inegociável. 
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Antes de se tornar um escritório regio-
nal, o DIEESE funcionava em Sergipe 

como uma subseção coletiva. Essa unidade 
teve a instalação aprovada por 14 entidades 
sindicais, em 10 de fevereiro de 1991. A res-
ponsável técnica pela subseção coletiva era 
Lúcia Falcon.

O trabalho realizado pela subseção consis-
tia na assessoria para a elaboração de traba-
lhos, a realização de palestras e seminários e o 
acompanhamento de negociações coletivas. A 
subseção ficava no Sindicato dos Bancários.

A direção da subseção coletiva do DIEESE 
em Sergipe era composta pelas seguintes enti-
dades: Sindicato dos Químicos (Sindiquími-
ca), STI Sucos e Amido (Sindisa), ST Serviço 
Público Estadual (Sintrase), ST Saúde, Tra-
balho e Previdência Social (Sindprev), Sind. 
Profissionais de Ensino do Município de Ara-
caju (Sindipema), STI Prospecção, Pesquisa, 
Extração e Beneficiamento de Minérios (Sin-
dimina), SEE Telefônicas (Sinttel),  STI Puri-
ficação e Distribuição de Água e Serviços de 
Esgotos (Sindisan), STI Vestuário (Sindveste) 

SE Entidades Culturais e Recreativas (Senal-
ba), ST Educação da Rede Estadual (Sintese), 
STI Cal e Gesso (Sindicagese), Sindicato dos 
Bancários, Sinditêxtil (STI Têxtil).

Após quase três anos de funcionamento, a 
subseção coletiva transformou-se em Escri-
tório Regional. A aprovação se deu em uma 
Assembléia-Geral Nacional Extraordinária de 
Sócios do DIEESE, realizada em 26 de novem-
bro de 1993. O Escritório permanece instala-
do no Sindicato dos Bancários até hoje.

O custo da Ração Essencial Mínima em Ara-
caju começou a ser divulgado em setembro de 
1995. É interessante registrar que a pesquisa 
da ração já havia sido feita anteriormente, de 
1979 a 1983, por um ativista bancário que 
procurou o DIEESE, aprendeu a metodologia 
de coleta e de cálculo e passou a fazer o levan-
tamento mensal da pesquisa. Os resultados 
eram divulgados no Boletim DIEESE.

Lúcia Falcon foi a primeira supervisora téc-
nica do Escritório de Sergipe, seguida por Car-
los Américo Leite Moreira, José Menezes Go-
mes e Luiz Antonio de Moura Ferreira. 

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Sergipe
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Francisco José Couceiro de Oliveira 

C onheci o DIEESE através de meu 
pai, que era sociólogo do Cebrap 

[Centro Brasileiro de Análise e Processa-
mento]. Em 1978, comecei a estagiar na 
Fundação Seade [Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados], em São 
Paulo, já realizando trabalhos en-
volvendo o DIEESE. 

Em 83, saí do DIEESE e 
fui para a França com 
meu pai. Fiquei um 
ano na França e 
freqüentei al-
guns cursos du-
rante esse tempo. 
Voltei no começo de 84, 
e logo a Annez Andraus 
me chamou para trabalhar na 
montagem da Pesquisa de Empre-
go e Desemprego da Fundação Seade, 
mas contratado pelo DIEESE. 

Em 87, recebi o convite para montar a 
PED na região metropolitana de Recife. 
A estratégia era que a Sudene apoiasse 
esses levantamentos no Nordeste, mas, 
em 87, a Sudene mudou completamente 
e houve corte de recursos para a pesqui-
sa. Fui chamado, então, para ser asses-
sor da Secretaria do Trabalho. Continuei 

tentando montar a pesquisa com recur-
sos de algum outro local, do próprio Es-
tado ou do Ministério do Trabalho. 

Em 1997, conseguimos implantar 
definitivamente a PED em Pernambu-

co, com uma equipe toda do DIEE-
SE. O governo apenas repassava 

os recursos do FAT e, às vezes, 
participava da divulgação, 

mas só até o momen-
to em que estourou 

o desemprego, 
quando a man-

chete nos jornais 
foi “333 mil de-

sempregados na região 
metropolitana do Recife”. 

A pesquisa mostrou que, no 
Nordeste, o desemprego oculto 

pelo trabalho precário era um dos 
maiores de todas as PEDs.

O DIEESE, pelo que representa para a 
sociedade, é de suma importância para 
a produção de informações que subsi-
diem a formulação de políticas públicas. 
A definição destas políticas não pode ser 
feita exclusivamente pelo Estado. Pelo 
contrário: os trabalhadores devem ter 
influência sobre essas decisões.  

Coordenador de Pesquisa do DIEESE
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• Ação sindical em empresas multinacionais

• Cadeias produtivas e organização sindical 

• Desafios da negociação coletiva

• Distribuição de renda e ação sindical

• Emprego e desemprego: desafios Da ação sindical 

• Estrutura e processo da negociação coletiva

• Jornada de trabalho e luta sindical

• Negociação e finanças públicas

• A negociação da jornada de trabalho por meio do banco de horas

• Participação nos lucros ou resultados: conhecer para negocia

• Planejamento de campanha salarial

• O poder aquisitivo dos salários

• Política tributária e os trabalhadores

• Previdência e proteção social do trabalho 

• Processo da negociação coletiva no setor público

• Produtividade

• O sistema de relações de trabalho e O movimento sindical

• Terceirização: efeitos sobre as relações de trabalho

• Negociação coletiva da qualificação profissional

KITS PARA SEREM UTI LIZADOS EM SEMINÁR IOS
(produzidos em 2004, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Sindicais)

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

L
Lady dos Santos Muniz
Laercio Alexandre de Moraes
Laércio Lourenço Prado
Laércio Rodrigues Teixeira
Lavínia Maria de Moura Ferreira
Lea Beatriz de Oliveira Nunes
Lea Maria Ghelere da Silva
Leandro Dalmon Novis
Leandro Horie
Leda Maria de Lima Sena 
Leila Maria Bedeschi Costa
Leila Rezende Brito
Lenina Pomeranz
Leonel Valdez Rebelo Job
Liana de Souza
Liberace Teófilo Lalau Guerra
Lícia carolina Rodrigues Silva
Lilia Terezinha Montali

Lilian Arruda Marques
Liliane Maria Barbosa da Silva Rezende
Lino Lopes Júnior
Lourdes Maria Coelho Barelli
Luanna de Pinho Cavalcanti
Luany Promenzio
Lucas Elieno Fernandes Figueiredo
Lucene Medeiros Hellebrandt
Luci Busato
Lúcia dos Santos Garcia
Luciana Batista de Alencar
Luciana Vieira Belém
Luciane Costa Scarpena
Luciano Fázio
Luciano Ferraza de Souza
Luciano Schmitz Simões
Lucília Maria da Silva
Luís Augusto Ribeiro da Costa
Luis Cláudio dos Santos
Luís Otávio Gomes de Souza
Luís Valter da Silva

Luiz Antônio de Moura Ferreira
Luiz Augusto Biazzi
Luiz Carlos Castanho Rodrigues
Luiz Carlos Matias da Silva
Luiz Carlos Padoin
Luiz Carlos Vieira
Luiz Cláudio de Oliveira Scudeller
Luiz Cláudio dos Santos
Luiz Eduardo Hideo Hirano
Luiz Eduardo Ruckert Parreiras
Luiz Fernando Ribeiro Alvarenga
Luiz Guilherme Costa Mattos
Luiz Inácio Krein
Luiz Julian Quintana Marin
Luiz Manuel da Silva
Luiz Mazzaro Junior
Luiz Otavio Cruz Teixeira
Luiz Paulo Bresciani
Luiz Ricardo Smith Marques
Luiza Helena Romann
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Ana Yara Dania Paulino Lopes

Técnica do DIEESE no Observatório Social
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E
u vim para o DIEESE em 1978, atra-
vés de um contato com o Walter Ba-

relli e a Annez Andraus Troyano. Nessa 
época, eu trabalhava no Cebrap. A idéia 
deles, ao me trazerem para o DIEESE, 
é que eu trabalhava com temas rurais e 
eles estavam querendo expandir a fi-
liação dos sindicatos rurais.

Durante a ditadura militar, os 
sindicatos rurais sofreram 
uma repressão muito 
grande. Praticamente 
todas as lideran-
ças camponesas 
foram silenciadas. 
A partir de 75, surge 
a figura do trabalhador 
volante, ou bóia-fria. Ele era 
gerenciado por um “gato” e não 
contava com nenhuma legislação. 
Ao mesmo tempo, havia o pequeno 
produtor, que muitas vezes não estava 
filiado ao sindicato patronal, mas ao sin-
dicato dos trabalhadores rurais. A partir 
de 2006, temos a figura do produtor fa-
miliar, uma grande conquista, fruto de 
um amadurecimento desse setor que tem 
essas características.

Eu fiquei no DIEESE em 78 e 79. Re-
tornei em 96 para trabalhar em uma 
pesquisa  sobre o perfil profissional dos 
metalúrgicos de Guarulhos e região. 
Em 97 fui ser coordenadora-executi-

va de um projeto que o DIEESE estava 
desenvolvendo com o apoio do CNPq, 
“Emprego e Desenvolvimento Tecnoló-
gico: Projeto de Pesquisa e Formação 
Técnica”, em parceria com o Cesit. Esse 
projeto tinha como objetivo conhecer 

a questão do desenvolvimento tec-
nológico e a questão do emprego. 

Os resultados saíram em oito 
publicações no decorrer de 

nove anos, entre 1997 e 
2005. A primeira se 

chama Emprego e 
desenvolvimento 

tecnológico: Brasil 
no contexto Interna-

cional.
Esse tipo de pesquisa é 

muito importante para o mo-
mento atual. A produção do DIE-

ESE é efetivamente pautada pela so-
ciedade e pelo movimento sindical. Um 
conhecimento de boa qualidade científi-
ca, que pode ser apropriado de diferen-
tes maneiras. Às vezes, um trabalho, um 
relatório de pesquisa produzido lá atrás, 
pode aparecer como uma pauta de rein-
vindicação num processo negocial. Isso 
é suficiente para as coisas irem para fren-
te e para estarmos na luta por uma so-
ciedade mais democrática, mais aberta, 
em que as pessoas possam dialogar de 
maneira mais civilizada.



Eu era estudante de Economia da 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina e conhecia o DIEESE através 
dos livros e a produção técnica e cien-
tífica que chegava à universidade.   
Na época, as referências do DIEESE em 
Santa Catarina eram: o Francisco Alano, 
o companheiro Moisés Polack e o pre-
sidente da Federação dos Trabalhadores 
da Indústria e da Construção Imobiliá-
ria, Amauri Isaias Lúcio. Não havia equi-
pe técnica, somente direção sindical.  
Tinha 22 anos naquela época e re-
solvi procurar a direção regional do 
DIEESE, dizendo que tinha mui-
to carinho e apreço pela institui-
ção e que queria trabalhar com eles.  
Pediram-me que fosse a São Paulo, fize-
ram contato com o pessoal de lá, dizendo 
que havia um garoto, estudante de Econo-
mia, e gostariam de saber da possibilidade 
dele ser preparado pela equipe nacional.  
Peguei uma passagem de ônibus e fui 
para a sede do Sindicato dos Marceneiros, 
onde o DIEESE estava, naquela época.

Quando cheguei de manhã cedo, ha-
via um ônibus parado na frente do DIE-
ESE e eu perguntei: “Aqui é o DIEESE?” 

Eles responderem que sim e pergunta-

ram se eu tinha vindo para o curso. Dis-

se-lhes que sim e me mandaram entrar 

no ônibus. O papo era bem diferente do 

que eu estava acostumado. Havia com-

panheiro metalúrgico não sei de onde, 

falando do resultado da campanha sa-

larial. O outro também não sei de onde 

falando sobre coisas que eu não sabia.   

Fomos para a sede do Sindicato 

dos Metalúrgicos na Praia Grande.  

Era um curso do DIEESE de preparação 

de campanha salarial com o movimento 

sindical. Fizeram uma roda, todo mundo 

tinha que se apresentar e eu me apresen-

tei. O Barelli, que conduzia o curso disse 

que estava havendo um equívoco e que 

aquele menino estava no lugar errado.  

Ele me tirou da sala e disse: “Aqui não tem 

nada a ver. Fica lá.” E eu o acompanhei.  

Aquele foi o meu primeiro contato com 

o DIEESE.  Comecei por acidente e fiquei 

por um longo tempo. Bons tempos... 

Afrânio Bopré
Supervisor técnico do DIEESE  

do ER/SC de 1984 a 1992

COMEÇANDO BEM

  Que diversas instituições do mundo reconhecem e já visitaram o DIEESE, 
inclusive a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

VOCê sabia?
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Lenina Pomeranz

Diretora técnica do DIEESE nos anos de 1962 e 1963
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U
m dos primeiros trabalhos que o 
DIEESE fez na década de 50 foi a 

pesquisa de padrão de vida das famílias 
paulistanas. Essa pesquisa era necessá-
ria para calcular o  Índice do Custo de 
Vida (ICV). O professor José Albertino, 
que era o diretor técnico na época, 
fez um levantamento, com aju-
da dos sindicatos, para defi-
nir o perfil das famílias 
paulistanas, cuja com-
posição era: pai, 
mãe, dois ou três 
filhos. A partir 
desse levantamen-
to, o estatístico Salo-
mão Chatan extraiu uma 
amostra das famílias que se-
riam pesquisadas. Acompanha-
mos o consumo diário dessas fa-
mílias durante um mês. Eu levantava 
preços, calculava o ICV e editava um 
boletim mensal com os índices de cus-
to de vida.

Além do custo de vida, nós passamos 
a fazer análise de balanços. Elaboráva-
mos fichas de empresas ou sociedades 
anônimas, em que se analisava o balan-
ço de cada ano. Esse levantamento da 
rentabilidade por setor foi um segundo 
instrumento, além do custo de vida, le-
vado à mesa de negociações. Quando 
os patrões diziam “não posso pagar, o 

setor vai mal”, apresentávamos o levan-
tamento que mostrava qual era a lucra-
tividade, a rentabilidade da empresa na-
quele período.

A criação do DIEESE foi muito impor-
tante. Pela primeira vez, os trabalhado-

res podiam negociar de igual para 
igual com os sindicatos patronais. 

Criou-se uma instituição que 
já fez 50 anos, mas que se 

mantém como instru-
mento importante 

de assessoria den-
tro do movimen-

to sindical. 
Os desafios do DIEE-

SE hoje são muito grandes 
por conta das transformações 

que o sistema capitalista está 
atravessando. O capitalismo está 

transnacionalizado e se apóia na ino-
vação tecnológica, cuja característica 
fundamental é a rapidez com que ela 
acontece. E essa nova tecnologia tem 
uma característica fundamental, que é 
a exclusão do trabalho e que tem duas 
faces: a exclusão direta, quer dizer, não 
há emprego, e a precarização do traba-
lho, isto é, a informalização. O DIEESE 
deve discutir seriamente essa questão. 
Discutir como os trabalhadores têm 
que se organizar para manter as con-
quistas de séculos. 
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

M
Magaly Mayrink da Anunciação
Magda Carmo dos Santos
Manoel Lino Costa Neto
Manoel Luiz Cassal da Silva
Manoela Hoffmann Oliveira
Maral Ferreira de Sousa
Marcel de Souza Gomes
Marcelo Barbosa Câmara
Marcelo Falcão Garilli
Marcelo Holanda de Barros
Marcelo José da Fonsêca Borges
Marcelo Marcos Benedito
Marcelo Mariano Dias
Marcelo Maximiliano da Costa
Marcelo Pinheiro
Marcelo Scavazza Sanches
Marcelo Silva Nunes
Marcelo Terrazas
Marcelo Vieira Aguirre
Márcia Carvalho Ribeiro
Marcia Cristina Sampaio
Marcia de Freitas Scheiner
Marcia Hirano
Márcia Luz Linhares
Márcia Maria Guimarães de Nascimento
Marcia Maria Silva
Marcia Rodrigues
Marcio Antonio Marques Gomes
Márcio Boni Cataldo Costa
Márcio Cavada Fehn
Márcio Henrique da Silva Miguel
Marcio Pochmann
Marcio Ribeiro de Souza
Márcio Rodrigo de Freitas Carneiro
Márcio Werner Lima Sathler
Marco Antonio da Silva
Marco Antonio de Melo Fróes
Marco Antônio Espíndola Mattos
Marco Antônio Ferreira de Macêdo
Marco Antonio Jorge
Marco Antonio Lustosa
Marco Antonio Nascimento Pereira
Marco Augusto Salles Teles
Marcos Antônio Bosio
Marcos Antonio da Silva
Marcos Cesar Lopes Barros
Marcos Eduardo da Silva Rêgo
Marcos Everlindo Henklein
Marcos Fernando Arriel
Marcos Fernando Bonfim Santos
Marcos Leandro Daniel
Marcos Marrey Nauhardt
Marcos Pereira de Araujo
Marcos Roberto Ferreira da Rocha
Marcos Roberto Oliveira

Marcos Rogério Ribeiro de Carvalho
Mardônio Cavalcanti Lima
Maria Adelina Guglioti Braglia
Maria Angelica Salgado
Maria Aparecida Balbo Aguiar
Maria Aparecida de Souza
Maria Carolina Cabral da Costa
Maria Cecília Comegno
Maria Clara do Rego Barros Borges
Maria da Conceição Pereira dos Santos
Maria da Conceição Silva Garcia
Maria da Graça das Neves  Romano
Maria da Graça Ohana Pinto
Maria da Penha Ramos
Maria das Graças Magalhães Leal
Maria de Fátima Lages Guerra 
Maria de Jesus Gomes do Nascimento
Maria de Lourdes de Oliveira 
Maria de Lourdes Gomes de Oliveira
Maria de Lourdes Inês
Maria de Lourdes Lins do Nascimento
Maria de Lourdes Oliveira Theodoro
Maria de Lourdes T. Stein
Maria de Souza
Maria del Rosário Rodrigo Gonzalez
Maria do Carmo Krehan
Maria do Socorro da Silva
Maria Gorette Neves Brito
Maria Helena Costa Signorelli
Maria Helena de Souza Mendonça
Maria Helena Villar
Maria Ingracia Abdo Cordovil
Maria José da Conceição Souza
Maria José dos Santos
Maria José Linares Cambero
Maria José Neta
Maria José Quadre
Maria Lúcia do Espírito Santo Nasci-
mento
Maria Lúcia Falcon Lopes
Maria Lucia Fér Farias
Maria Lúcia Leal de Oliveira
Maria Lúcia Teixeira dos Santos
Maria Muniz Cardoso
Maria Neuma Brito Viana da Silva
Maria Nilza Macedo dos Santos
Maria Nunes da Silva
Maria Rodrigues Nagy
Maria Rosane Torres Garcia
Maria Salete Araujo Castilho
Maria Salete Magnoni
Maria Tereza Barbosa Huang
Maria Tereza Buonafina
Maria Tereza Cavalcante Cabral
Maria Tereza Junqueira Fernandes
Maria Valéria Monteiro Leite
Maria Valéria Prescendo
Maria Virginia Ferreira Lopes

Mariana Batich
Mariana Terrazas
Marie Louise Bulhões Pedreira Genevois
Marília Corrêa Nascimento Bastos Lima
Marina Sidrim Teixeira
Mario Bastos Pereira Rêgo
Mario Braga de Góes de Vasconcellos
Mario Luiz Freitas Lemos
Mario Marcos Sampaio Rodarte
Mário Sérgio Salerno
Marisan Mariano de Souza
Marise Borem Pimenta Hoffmann
Marise Siqueira Costa
Maristela Kersul
Marleide Barbosa de Souza
Marlene Barros Nogueira
Marlene Casela
Marlene Gonçalves dos Santos
Marlene Krok
Marleze Azevedo Fraga Eliziário
Marlise Corsato Capano
Marluce Alves Cavalcanti
Marlucia Braga
Marta Maria Lopes Moretti
Martha Maria Gonçalves de Carvalho
Matheus Pereira da Fonseca
Maura Liane de Mattos Ogliari
Maura Regina Freitas Garcia Moraes
Maurias Alves Costa
Mauricéa Cardoso da Silva
Mauricio José Melo
Maurício José Nunes Oliveira
Maurício Lotufo Maudonnet
Mauro Kohan
Mauro Nazareno da Silva Gama
Mauro Plattek
Max Leno de Almeida
Mazilde Alves Nogueira Melo
Melquisedec Moreira da Silva
Messias da Costa Bueno Neto
Michela da Silva Ribeiro
Michele Rodriguez Medeiros
Miguel Alves Coutinho
Miguel Huertas Neto
Mike Antony Stilling
Milena Aparecida Pinheiro do Prado
Milene Ines Scalco Geller
Miriam Pereira Lima Magalhães
Moabe Bezerra da Silva
Monica Aparecida da Silva
Mônica Dalla Pria
Mônica Medeiros de A. Mello
Mônica Moreira dos Santos da Silva e 
Souza
Monique da Rocha Oxby
Moysés Israel Coelho Ribeiro
Murilo Francisco Barella
Myriam Mousinho Furtado Gomes
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Carla Maria Bernadelli Massabki 

Pesquisadora da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)  
e do Índice de Custo de Vida (ICV)
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C
omecei a trabalhar no DIEESE na 
Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF). Essa pesquisa era feita dentro 
dos domicílios. Conhecíamos as famí-
lias e permanecíamos em contato com 
elas durante um mês inteiro, levantan-
do os dados necessários. Durante um 
mês, pesquisávamos várias famí-
lias, no mês seguinte eram ou-
tros domicílios. O tempo 
total dessa pesquisa era 
de 13 meses.

O DIEESE apu-
rava o Índice do 
Custo de Vida e, 
de tempos em tem-
pos, era necessário sa-
ber quais os hábitos da po-
pulação que haviam mudado. 
O objetivo da Pesquisa de Orça-
mento Familiar era rever os hábitos 
de consumo das famílias, saber se ain-
da eram compatíveis com a pesquisa do 
ICV, saber o que precisava ser acrescen-
tado e o que tinha que ser retirado. Era 
um levantamento de hábitos novos em 
artigos de consumo, de tudo que as pes-
soas consumiam nas suas casas duran-
te um mês fechado, de alimentação, de 
vestuário, de prestação de serviços, de 

reforma, absolutamente todos os gastos. 
As pessoas guardavam as notas fiscais, o 
que não tinha nota fiscal eles escreviam 
numa caderneta. Todos os membros da 
família precisavam fazer as suas anota-
ções.

Quando falamos no DIEESE, a pri-
meira reação das pessoas é: “Ah, 

você que ajuda o meu salário a 
aumentar!” A receptividade 

era muito boa por cau-
sa disso. Existiam as 

pessoas descren-
tes, que diziam: 

“Ah, lá vem mais 
um pessoal de pes-

quisa. Isso não serve 
para nada, não é verdade!” 

Em alguns lugares em que 
fizemos a Pesquisa de Orçamen-

to Familiar, era muito importante 
para algumas pessoas saber que o DIE-
ESE não é do governo. Ter um instituto 
de pesquisa, ligado ao trabalhador, que 
possa pesquisar preços, apurar índices 
mais próximos da realidade. É o feedba-
ck que temos nas ruas com as pessoas. 
É um índice que não é manipulado, é o 
que ouvimos quando estamos fazendo a 
pesquisa.
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No final da década de 80, o movimento 
sindical do Rio Grande do Norte deu 

início a um movimento para a instalação 
do DIEESE no Estado. No Nordeste havia 
representação do DIEESE na Bahia, em Per-
nambuco, no Ceará e na Paraíba.

Como nos demais locais, foi criada uma 
Comissão de Implantação do Escritório Re-
gional, constituída pelos sindicatos dos Ban-
cários e dos Economistas do Rio Grande do 
Norte, pela Associação dos Professores do Rio 
Grande do Norte e pelos sindicatos dos Ban-
cários e da Construção Civil de Mossoró.

A comissão promoveu um intenso trabalho 
de filiação no Estado, culminando com a rea-
lização de uma Assembléia-Geral Regional de 
Sócios do DIEESE do Rio Grande do Norte, em 
13 de janeiro de 1989, que aprovou a instala-
ção do Escritório Regional e elegeu a primeira 
direção sindical da região. Ela era composta 
por dirigentes dos sindicatos dos Bancários 
e Economistas do Rio Grande do Norte e da 
Construção Civil de Mossoró. Na suplência 
ficaram a Associação dos Professores do Rio 
Grande do Norte, o Sindicato de Produção e 

Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto 
do Rio Grande do Norte (Sindágua) e o Sindi-
cato dos Comerciários de Mossoró.

O Escritório do DIEESE foi instalado ini-
cialmente no Sindicato dos Bancários do 
Rio Grande do Norte. Depois se mudou 
para o Sindicato dos Médicos e posterior-
mente, retornou aos Bancários.

Os trabalhos técnicos desenvolvidos pelo 
Escritório Regional nos primeiros anos de ati-
vidade estavam focados na assessoria, com o 
acompanhamento das negociações coletivas e 
cálculos de perdas salariais. As atividades de 
educação privilegiam eventos preparativos 
para as negociações, como seminários sobre 
negociação coletiva, matemática sindical, PLR 
e planejamento de campanha salarial.

Em 1998, o Escritório Regional da Paraí-
ba foi reconhecido como órgão de utilidade 
pública pelo governo do Estado.

O Escritório Regional do RN teve dois su-
pervisores técnicos. A primeira foi Maria 
Virgínia Ferreira Lopes, que permaneceu no 
cargo desde a fundação até 2005, sendo subs-
tituída por  Melquisedec Moreira da Silva.

COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Rio Grande do Norte

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

N
Nadia Rodrigues de Souza
Nady Pereira da Costa
Nair de Fátima Santiago Beder 
Nair Maria de Oliveira Barreto
Nancy Mcmahon Waite

Neide Gomes Fontana
Neise Cavalcante Machado Siqueira
Nelson de Chueri Karam
Nelson da Conceição dos Santos
Nelson de Miranda
Nelson Kengo Sato
Neusa Barbosa Albuquerque de Aquino 
Nicácio Custodio de Lima

Nicolina Maria Arantes Botelho
Nilcéia Aparecida Pereira Beu
Nilson Tadashi Oda
Nilton da Silva Filho
Nilton dos Santos Amaral
Nilton Soares da Silva
Nubia Katia da Costa Pessoa
Núbia Maria Bispo

H I S T Ó R I A
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Pedro Paulo Martoni Branco

Técnico da subseção do Sindicato dos Metalúrgicos de  
São Paulo no final da década de 70
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E
u vivi a universidade brasileira du-
rante os anos mais duros da dita-

dura. Isso fez com que eu me tornasse 
usuário das informações do DIEESE. 
Seus boletins circulavam na Escola de 
Economia da USP e eram objeto de in-
teresse dos estudantes que perfilavam 
à esquerda e nos movimentos de 
resistência ao regime.

O DIEESE, nos anos 80, 
estava fazendo o pla-
nejamento da PPVE 
[Pesquisa de Pa-
drão de Vida e 
Emprego]. Seu ob-
jetivo era renovar a 
base de cálculos do Índice 
do Custo de Vida, que remon-
tava ao início dos anos 70. Os 
padrões de consumo das famílias se 
alteram ao longo do tempo. Os sistemas 
de aferição de preços e do custo de vida 
têm que ser atualizados, sob pena de se 
estar medindo um consumo que não é 
o real. Então fui convidado pelo Walter 
Barelli e pela Annez Andraus para par-
ticipar da PPVE. O núcleo central era 
coordenado pelo Walter Barelli, a coor-
denadora técnica era a Annez Andraus. 
O Mauricio Soares cuidava do índice de 
preços. Eu vim para investigar habitação. 
Para as questões do emprego e do traba-

lho, buscamos a ajuda do Paulo Renato 
de Souza, recém-retornado ao Brasil. Ele 
havia trabalhado no Prealc [Programa 
Regional de Emprego para a América La-
tina e Caribe], mantido pela OIT, o que 
nos auxiliou a compreender fenômenos 

como subemprego e desemprego in-
voluntário. 

A PPVE está na origem do 
desenvolvimento da meto-

dologia que veio resul-
tar na PED [Pesqui-

sa de Emprego e 
Desemprego] a 

partir de 1985, re-
alizada conjuntamen-

te pela Fundação Seade e 
pelo DIEESE. Sua metodolo-

gia aprofundava a identificação 
de componentes do desemprego, ve-

lados por uma metodologia do IBGE, 
que representava o paradigma oficial 
metodológico de aferição de desempre-
go da OIT. A PED atestou o dinamismo 
do crescimento da atividade econômica. 
Não foi um instrumento de exaltação 
das políticas macroeconômicas e das 
suas conseqüências sobre o emprego e a 
renda. A PED identificou a precariedade 
dos resultados das políticas macroeco-
nômicas no que diz respeito à questão 
da ocupação e da renda. 
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FUNCIONÁRIOS DO 
DIEESE 1955-2006

O
Odete Thiago
Ofélia Aparecida Gomes de Carvalho
Olga Fontans Fontan
Onelia da Silva Reis
Oraida Jaquelina da Silva Chimendes
Osvaldo Rodrigues Cavignato
Oswaldo Braglia Júnior
Otavio Silva Camargo
Ovidia da Silva Ferreira

QUEM CONTA UM CONTO…

 

Quando fizemos as viagens do PCDA 
ao exterior, muitos dirigentes sindicais 
participantes nunca tinham saído do 
Brasil e ninguém falava inglês. No Japão, 
descobrimos que isso não faria a menor 
diferença, porque ninguém falava inglês 
lá também. Nas estações, tudo estava es-
crito em japonês. Era uma loucura!

A nossa sorte é que o Tadashi, um técni-
co da subseção do DIEESE de São Bernar-
do, falava um pouco da língua. Assim, re-
solvemos que, um dia antes de cada uma 
das visitas, sairíamos para descobrir como 
se chegava ao lugar. Tinha que ser de trem 
ou de ônibus. No Japão, as ruas têm no-
mes, mas não têm numeração regular. 

No primeiro dia, levamos duas horas para 
encontrar o endereço. Então, resolvemos 
comprar os bilhetes do trem para não ter 
que ficar na fila no dia seguinte e evitar atra-
sos. Compramos 30 bilhetes. No hotel, de 

manhã, distribuímos os bilhetes e fomos. 
Quando chegamos na estação, nenhum bi-
lhete passava. Falamos com um guarda, mas 
não conseguíamos entender nada. Nem o 
Tadashi. Até que conseguimos descobrir 
que os bilhetes só têm validade para o dia 
em que são comprados. Perdemos os trinta 
bilhetes e tivemos que ir para a fila comprar 
tudo de novo. Mas deu tudo certo e não che-
gamos atrasados em nenhuma reunião. 

Outra coisa é que muitos não conse-
guiam comer com o ohashi, o palitinho 
japonês. Lá não tem garfo. Ou você come 
com o palitinho ou com a mão. O Tadashi 
dava o treinamento para o pessoal, colo-
cava o elástico para ensinar a comer, por-
que, como as visitas eram sempre muito 
corridas, na maioria das vezes, almoçá-
vamos no próprio local das reuniões. No 
final ninguém passou fome.

Rosana de Freitas

e mais…

  Muito antes do surgimento dos 
microcomputadores, o Índice de Custo de Vida 
do DIEESE era calculado em longas folhas, 
copiando, recortando, escrevendo a lápis. Uma 
vez tudo compilado, os dados eram processados 
num computador que ocupava um andar inteiro 
do prédio da Fipe/USP e com memória menor 
que um relógio de pulso. Muitas noites foram 
passadas perfurando-se cartões de computador 
para processamento do ICV.
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Sirlei Márcia de Oliveira

Responsável pela Secretaria de Projetos do DIEESE
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E
ntrei no DIEESE em 1985 e, em 
2001, assumi a Secretaria de Pro-

jetos. A Secretaria de Projetos nasceu da 
necessidade de se ter um acompanha-
mento mais preciso em relação à quali-
dade dos produtos que o DIEESE realiza, 
mais especificamente cuidar da parte 
do financiamento, de elaborar o 
projeto, de assessorar a produ-
ção técnica. Antes trabalhá-
vamos com quatro, cinco 
projetos, hoje temos 
uma carteira de 
cerca de 30 pro-
jetos em diversas 
áreas.

Os projetos são varia-
dos, mas a preocupação é 
que sejam de interesse para os 
trabalhadores. Temos financiado-
res como o Ministério do Trabalho e 
Emprego, o governo federal, governos 
estaduais e alguns municipais e insti-
tuições, como Fundação Ford, BID, OIT. 
Um projeto com o Ministério da Saúde, 
por exemplo, teve como objetivo fazer 
um levantamento com base nos resulta-
dos das pesquisas de emprego–desem-
prego sobre os trabalhadores da saúde. 
Fizemos uma tabulação especial das 
pesquisas que temos em São Paulo, Mi-

nas Gerais, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal e traçamos um 
amplo perfil do trabalhador da saúde. 
Esse é um exemplo de projeto do qual 
conseguimos extrair produtos e ativida-
des para uso interno de outras áreas. Em 

outro projeto realizado para a OIT, o 
foco da atividade  era a educação. O 

tema era a questão da informa-
lidade do trabalho domésti-

co. Fizemos seminários 
com o Ministério do 

Trabalho e Em-
prego sobre po-

líticas específicas 
para o emprego do-

méstico. O projeto com 
o BID teve como eixo a ne-

gociação coletiva. Esse projeto 
financiou várias áreas do DIEESE, 

inclusive a elaboração de 19 kits com a 
finalidade de sistematizar alguns semi-
nários, tais como  “Estrutura e Processo 
de Negociação”, “PLR”, “Terceirização”, 
“Negociação no Setor Público”, “Merca-
do de Trabalho” etc. Um outro projeto 
nos permitiu elaborar um livro sobre a 
situação do trabalho no Brasil. Os pro-
jetos do DIEESE têm a preocupação de 
deixar um legado para a instituição e 
para o movimento sindical.
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H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Pará

Afundação do Escritório Regional do DIE-
ESE no Pará ocorreu em 30 de março de 

1986, durante Assembléia-Geral Nacional de 
Sócios do Departamento. Na ocasião, estava 
presente Raimundo Gomes, então presidente 
do Sindicato dos Petroleiros do Pará, respon-
sável pela articulação da instalação do DIEESE 
na região. Gomes conheceu o DIEESE quando 
participava de numa negociação nacional dos 
petroleiros no Rio de Janeiro e Walter Barelli, 
então diretor técnico do DIEESE, assessorava 
a bancada dos trabalhadores.

Pensando em contribuir para o avanço do 
movimento sindical do Pará, Raimundo con-
vidou Barelli para realizar palestra para os di-
rigentes sindicais da região. Na palestra foram 
explicitados os trabalhos desenvolvidos pelo 
Departamento, a importância para a entidade 
em ter uma representação na região Norte do 
país e também as condições necessárias para 
que isso viesse a ocorrer.

O Sindicato dos Petroleiros contou com o 
apoio de um assessor da Federação dos Tra-
balhadores das Indústrias, Roberto de Sena 
Bentes. No prazo de seis meses, foram filiadas 
20 entidades sindicais e garantida a instalação 
do Escritório Regional.

Desde então, Sena é o supervisor técnico do 
Escritório Regional, cuja sede fica no prédio 
da Federação nas Indústrias.

A primeira direção regional foi composta 
por Federação dos Trabalhadores da Indús-
tria da Construção Civil e Mobiliário (FTICC-
MPA), pela Federação dos Trabalhadores das 
Indústrias (Fetipa) e pelo STI Gráficas. Como 
suplentes ficaram Sindicato dos Economistas 
(Sindecon), STI Metalúrgicos e Sindicato dos 
Médicos.

Em 1986, o DIEESE assinou um convênio 
com o governo do Estado do Pará para a reali-
zação da Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED)na Região Metropolitana de Belém. A 
pesquisa foi realizada durante 12 anos e se 
encerrou em 1998.

O ER/Pará tem grande reconhecimento 
da sociedade local desde sua fundação. Em 
razão disso, além da assessoria que presta 
às entidades sindicais sócias, representa os 
trabalhadores em vários fóruns, entre eles: 
Conselho Municipal de Transporte de Belém, 
Fórum para Erradicação do Trabalho Infantil, 
Fórum para Erradicação do Trabalho Escravo 
e Conselho de Desenvolvimento Econômico 
do Estado do Pará.



Geni Marques

Supervisora de comunicação do DIEESE
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E
m 2000, fui trabalhar no DIEESE 
num projeto com o Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento, que previa uma 
série de investimentos no Departamento, 
entre eles a criação de uma revista. Eu vim 
para ajudar a fazer essa revista. Uma das 
primeiras coisas que fiz foi conhecer a 
equipe do DIEESE, conversar com 
as pessoas e saber o que elas 
pensavam da forma como o 
DIEESE se comunicava. 
No meio do caminho, 
percebemos que 
não havia como 
formatar uma re-
vista se existiam tan-
tas outras demandas in-
ternas, que iam desde mudar 
o logotipo até estruturar um de-
partamento de comunicação. O res-
ponsável por esse projeto era Clemente 
Ganz Lúcio, atual diretor técnico. Depois 
de várias discussões, transformamos a 
proposta de criação da revista num plano 
que previa a estruturação de uma política 
de comunicação, a partir do que já era feito 
e de novas iniciativas. 

Tentamos integrar tudo que tivesse re-
lação com a comunicação: o atendimento 
à imprensa, as publicações do DIEESE, o 
relacionamento com os associados, o ma-
terial promocional, a disponibilização da 
informação no site da entidade, a constru-
ção da identidade visual.

Hoje a área de imprensa do DIEESE vi-
rou área de comunicação, com todas as 
atribuições que aparecem citadas anterior-
mente e algumas outras. 

Na nossa alçada, também há hoje parte 
do Projeto Meu Salário. Esse projeto come-

çou na Holanda, com a Fundação Wage 
Indicator, formada por duas univer-

sidades holandesas mais a FNV, 
uma central sindical do país. 

Hoje é um conjunto de 
websites, disponível 

em vários países, 
envolvendo sem-

pre, nesses locais, 
o movimento sindical 

e um órgão de pesquisa. 
Envolve a área de pesquisa, 

informática e comunicação das 
entidades com as quais foram feitos 

convênios ao redor do mundo. Visual-
mente é um mesmo modelo, com notícias 
e outras informações de cada local, sem-
pre referentes a mercado de trabalho e sa-
lário. Mas o principal desse projeto é um 
questionário on-line, voltado para salário 
e condições de trabalho, para ser respondi-
do pelo visitante. É uma grande pesquisa 
virtual. Com as respostas, a idéia é fazer a 
comparação dessas questões regional e in-
ternacionalmente.

É uma coisa completamente nova, mas 
que está crescendo. Logo, logo os primei-
ros resultados estarão disponíveis. 
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As articulações para a instalação do Escri-
tório Regional do DIEESE em Goiás ini-

ciaram-se no final de 1989, por intermédio de 
alguns sindicatos de trabalhadores do Estado, 
em conjunto com o Sindicato dos Trabalhado-
res em Telecomunicações do Estado de Goiás e 
Tocantins (Sinttel-GO/TO), que deliberaram e 
viabilizaram recursos para contratação de um 
técnico do DIEESE para o assessoramento de 
entidades sindicais de trabalhadores em Goiás.

Esta representação passou a ser denomina-
da subseção coletiva do DIEESE e tinha por 
objetivo assessorar as entidades que viabiliza-
ram a instalação do Departamento no Estado 
e também aqueles que contribuíssem mensal-
mente para o funcionamento do Escritório.

A primeira técnica que atuou nessa subse-
ção coletiva foi Sandra Loise Dantas, entre 
1989 e 1991. Após sua saída, Leila Brito pas-
sou a responder pelos trabalhos da subseção 
e, posteriormente, pelo Escritório Regional 
de Goiás, no cargo de supervisora.

Na Assembléia-Geral Regional Extraordi-

nária de Sócios de Goiás, realizada em 17 de 
janeiro de 1993, Edimilson de Souza Lima, 
do Sindicato dos Jornalistas do Estado de 
Goiás, foi eleito coordenador interino da 
subseção coletiva do DIEESE no Estado, com 
a missão de convocar uma assembléia, em 
fevereiro do mesmo ano, para eleição da co-
missão gestora da subseção do DIEESE em 
Goiás. Esta assembléia foi realizada em 17 
de fevereiro de 1993 e nela foram levantadas 
as condições financeiras mínimas necessá-
rias à criação do Escritório Regional. 

A fundação do Escritório Regional do DIE-
ESE em Goiás ocorreu na Assembléia-Geral 
Regional realizada em 18 de junho de 1993. 
A primeira Direção Sindical Regional do Es-
tado foi composta pelas seguintes entidades: 
ST Federais em Saúde e Previdência do Es-
tado de Goiás, ST Comércio de Minérios e 
Derivados de Petróleo (Sindipetro) STI Me-
talúrgicos e de Material Elétrico do Estado de 
Goiás, Sindicato dos Jornalistas,  ST em Edu-
cação de Goiás e Sindicato dos Bancários. 

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

P

Pascoalina Tomaro da Silva
Patricia Aguiar dos Santos
Patricia Cristina Orestes
Patricia da Silva Pereira
Patrícia Freire Correia
Patrícia Gomes Modesto
Patricia Lino Costa

Patrícia Rosa da Rocha Campos
Patrícia Toledo Pelatieri
Paula Apparecida Ferreira Rebello Colognesi
Paulo Bernardes dos Santos Júnior
Paulo Cesar Canesso
Paulo Cesar Moutinho Gonçalves
Paulo Henrique Cardoso Lopes
Paulo Henrique Leonel
Paulo Henrique Unger
Paulo Jager
Paulo Roberto Arantes do Vale

Paulo Roberto Franco Andrade
Paulo Sérgio Melo Gasques
Paulo Sérgio Ondei
Pedro Alberto Zimmerle de Melo
Pedro dos Santos Bezerra Neto
Pedro Ferreira Rosa
Pedro Paulo Martoni Branco
Pedro Uehara
Perola Engellaum
Plinio de Assis Pereira Júnior
Priscila Koeller Rodrigues Vieira

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional de Goiás



Antonio José Corrêa do Prado 

Coordenador de Produção Técnica do DIEESE de 1990 a 1999
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C
omecei a trabalhar no DIEESE en-
quanto era estudante ainda. Come-

cei no Índice de Custo de Vida, ajudava 
nos cálculos, análises de balanço, nos es-
tudos de distribuição salarial. De vez em 
quando, ia a uma negociação. 

A década de 80 foi o período das po-
líticas salariais e da questão da in-
flação. Desemprego e tecnologia 
eram temas novos e resulta-
ram na Pesquisa de Em-
prego e Desemprego 
e nas pesquisas 
relacionadas ao 
processo de auto-
mação da produção. 
O movimento sindical 
percebia que era importante 
que o país participasse da tercei-
ra revolução industrial. No período, 
houve um esforço para criar a reserva 
para a informática. Estávamos vivendo a 
crise da dívida externa e a economia esta-
va arrasada. Não conseguimos fazer o que 
a Coréia fez, por causa da crise. O DIEE-
SE participou, discutindo essa nova etapa 
de desenvolvimento e o impacto sobre o 
mundo do trabalho. 

Nós tivemos o pior dos mundos na dé-
cada de 90. O padrão neoliberal, com-

pletamente hostil a qualquer concepção 
de política industrial e de planejamento, 
levou a um aumento da produtividade, 
com uma desregulação da economia, 
principalmente do mercado de trabalho, 
resultando em desemprego brutal na in-

dústria e no setor bancário, piora nas 
condições de trabalho, terceiriza-

ção selvagem, informalização, 
queda nos rendimentos etc.

O DIEESE pode atuar 
diretamente quando 

a ação é sindical 
e indiretamente 

quando a ação é 
política. Se realizar-

mos um estudo sobre a 
desigualdade, que é um es-

tudo de qualidade, os deputa-
dos federais, os senadores, os for-

muladores de políticas públicas vão 
usar. Não podemos mais pensar apenas 
na dimensão sindical restrita. O DIEESE 
tem que realizar estudos que subsidiem 
o debate nacional, na questão do salário 
mínimo, na questão da previdência so-
cial, na questão da política social para os 
excluídos, subsidiando os atores sociais 
que estão aí para defender os interesses 
das classes populares brasileiras.
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FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

R
Rafael Menna Barreto
Raimundo Mattos Filgueiras
Ramiro Morais Torres
Ranieri Muricy Barreto
Reger Matos Silva
Regina Aparecida Gonçalves
Regina Coeli Moreira Camargos
Regina de Araújo Cardillo
Regina de Paula Santos Prado
Regina Maria d’Aquino Fonseca
Regina Maria Santos
Regina Santos Menegario
Reginaldo de Aguiar Silva
Reginaldo Muniz Barreto
Regivaldo Lima Aquino
Remi Castioni
Renata Loureiro Nascimento
Renato Gazola Fonseca
Renato Glener Marques da Silva
Renato Luiz Mello de Oliveira
Renato Sérgio de Lima
Renato Sérgio Oliveira
Renato Soares Cabeda
Rergina Celi dos Santos Leite
Reyner Domingos Martins
Ricardo Coêlho Gomes
Ricardo Dathein
Ricardo Filibert
Ricardo Franzoi
Ricardo Marcionilo de Araújo
Ricardo Moreira dos Santos

Ricardo Pena Pinheiro
Ricardo Pereira Nogueira
Ricardo Soares de Andrade
Ricardo Virgilino da Silva
Rita de Cassia Gugliotti Braglia
Robert Paula Gouveia
Roberta Amador
Roberta Moura Campos
Roberto Balau Calazans
Roberto Calos Borghi
Roberto Carlos Leal
Roberto de Sena Bentes
Roberto Pereira de Lima
Roberto Rodrigues Ferreira
Roberto Santos Rocha Lima
Roberto Tadeu Soares
Roberto Yoshiyuki Sugiyama
Robinson Aires Pimenta
Rodolfo Guimarães Regueira da Silva
Rodrigo Antônio da Hora Oliveira
Rodrigo dos Reis
Rodrigo Pereyra de Souza Coelho
Rodrigo Pucci de Sá e Benevides
Rodrigo Rosa da Silva
Rodrigo Wanderley Corrêa de Araújo
Rogério Koishi Utida
Rogério Nunes Marques
Rogério Ribeiro
Rogério Santos da Costa
Romenia de Carvalho Macedo
Romildo Barbosa de Moraes
Romulo Valentin Baeta
Ronaldo Cunha Valente 
Ronaldo Gonçalves dos Santos

Ronaldo Herrlein Júnior
Ronaldo Nogueira Pinto
Ronaldo Oliveira Pamplona da Costa
Ronnie Aldrin Pereira da Silva
Rosa Maria Ribeiro da Silva
Rosana Azevedo Miguel
Rosana de Freitas
Rosana de Lima
Rosana Estela Admos
Rosana Evangelista Cruz
Rosana Gomes do Carmo
Rosana Ribeiro Ciminelli
Rosana Teresinha Rebelo Job
Rosane de Almeida Maia
Rosane Emilia Rossini
Rosangela Andrade
Rosângela Franco de Godoy
Rosângela Lemos
Rosangela Saldanha Pereira
Rose Marie Bulhões Pedreira Genevois
Roseane Cristina Pereira da Silva
Roseli Aparecida S. Rodrigues
Roseli Sarilho Mantú
Roselip de Lyra Viana
Rosemeire Vidal dos Santos
Rosemery Colsani Zendersky
Rosidalva de Souza Pereira
Rosimeire Rodrigues Fernandes
Rubens Ramacciato
Ruth Alexandre de Paulo Mantoan
Ruth Araujo de Paula
Ruth Brito Lemos

S
Ó

 R
IN

D
O

! 
S

Ó
 R

IN
D

O
!

Quando se fala em credibilidade do DIEESE, é credibilidade 
mesmo. Uma vez atendi a uma ligação telefônica e um senhor 
perguntou: “Eu queria que o DIEESE me dissesse qual é o 
maior osso do corpo humano.” Eu disse: “Maior osso do corpo 
humano...? A gente não lida com isso, nós tratamos de outra coisa, 
de inflação, de emprego...”. Daí ele falou: “Eu só acredito se o 
DIEESE me disser. Estou fazendo o dever de casa com a minha filha 
e ela precisa responder qual é o maior osso do corpo humano. Eu 
só acredito no DIEESE.” Eu, então, falei: “Está bem! Eu vou dizer 
para o senhor qual é, mas com uma condição – o senhor não vai 
dizer que foi o DIEESE...” Daí ele ficou satisfeito.

Suzanna Sochaczewski
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Vera Lúcia Mattar Gebrim

Q
uando cheguei ao DIEESE, em 
1978, pensei: “É isso o que eu 

quero para o resto da minha vida”... 
trabalhar em uma entidade que pensa 
questões ligadas às maiores necessida-
des da sociedade e que coloca esse co-
nhecimento a serviço da classe tra-
balhadora. Tanto no conteúdo do 
trabalho, nos objetivos, quan-
to na convivência com as 
pessoas. 

Em 12 de maio de 
78, com a greve 
da Scania, a pri-
meira greve após 
os anos mais difíceis, 
temos a retomada do 
movimento grevista e da 
ação sindical. Volta a se conso-
lidar o espaço da negociação cole-
tiva. O DIEESE passa a acompanhar 
este movimento, fazendo o registro 
sistemático dos principais indicadores 
sindicais – greves, acordos e salários –, 
que resultou  em três sistemas de acom-
panhamento. Hoje temos o SACC-DIE-
ESE [Sistema de Acompanhamento de 
Contratações Coletivas], que armazena 
as informações que constam dos acor-
dos e convenções coletivas; o SAS-DIE-
ESE (Sistema de Acompanhamento de 
Salários), que registra e sistematiza os 
resultados das negociações relativas 
aos reajustes e pisos salariais; e o SAG-

DIEESE [Sistema de Acompanhamen-
to de Greves], que coleta e organiza as 
informações sobre as paralisações rea-
lizadas pelos trabalhadores em todo o 
território nacional. 

O DIEESE disponibiliza essas infor-
mações para que os dirigentes sindi-

cais possam usá-las como subsí-
dio à sua ação. Esse é um bom 

exemplo da integração en-
tre a produção técnica e 

a ação sindical. 
Todo o traba-

lho desenvolvi-
do pelo DIEESE 

busca atender às de-
mandas do movimen-

to sindical. O que nos dá 
credibilidade é a qualidade da 

nossa produção, e o que credencia 
o trabalho do DIEESE é o movimento 

sindical. 
Acho que a grande importância do 

DIEESE na história é ser um espaço 
onde não há disputa política. O tra-
balho que fazemos é absolutamente 
técnico, e ele é colocado a serviço dos 
dirigentes, do movimento sindical, in-
dependentemente da corrente políti-
ca, para se contraporem na disputa de 
classes dentro da sociedade. O DIEESE 
funciona de uma forma positiva, como 
um ponto de encontro e de vibração 
entre os sindicalistas.

Coordenadora de Pesquisa do DIEESE (2004 a 2005)
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V  O  C  E    S  A  B  I  A   ?

No ano de 1959, o DIEESE elegeu um Conselho Técnico Consultivo  
composto pelas seguintes personalidades: 
  Professor Fernando de Azevedo – Faculdade de Filosofia, Ciências e  

Letras da USP
  Professor Florestan Fernandes – Faculdade de Filosofia, Ciências e  

Letras da USP
  Professor Azis Simão – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
  Dr. Salomão Schatan – Divisão de Economia Rural da Secretaria da   

Agricultura do Estado de São Paulo
  Dr. Joaquim Monteiro de Carvalho – economista e vereador da cidade  

de São Paulo
  Dr. José Afonso da Veiga Filho – economista do Banco do Brasil
  Salvador Romano Losacco – contador e deputado federal por São Paulo
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Walter Barelli

Diretor técnico do DIEESE entre 1968 e 1990
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Q
uando o Banco Mundial publicou 
algumas tabelas dizendo que “para 

1973 não usamos os dados oficiais, mas 
uma estimativa que é a mais correta, ela-
borada pelo DIEESE”, foi a glória. O pri-
meiro que viu, falou: “Se o índice estava 
errado, nosso salário está errado.” Foi 
o presidente do Sindicato dos Ban-
cários da época e, em seguida, 
foi o Lula, Luiz Inácio Lula 
da Silva. Todos os sin-
dicatos começaram 
a pedir trabalhos 
para o DIEESE. 
Nós fizemos uma li-
nha de produção aqui. 
O movimento sindical do 
Amazonas queria saber quanto 
havia perdido. O do Rio Grande do 
Sul também. Foi um trabalho grande. O 
governo federal tentou calar o movimento 
sindical de uma forma mais nobre, bus-
cando o diálogo. Convocou uma reunião 
em um prédio da Avenida Faria Lima, para 
a qual vieram o José Paulo dos Reis Vello-
so e o Mário Henrique Simonsen. Discuti-
mos o que é, como era, como não era. Mas 
acabou não dando em nada. 

Os trabalhadores foram perdendo con-
tinuamente em termos de política sala-
rial. Enquanto durou a política salarial, 
pode-se dizer que sempre houve perdas. 
O Joaquinzão abriu um processo na Jus-

tiça Federal reivindicando as perdas. E o 
Lula, que estava surgindo como líder sin-
dical autêntico, disse: “Não vamos entrar 
com processo, nós vamos recuperar isso 
ao longo do tempo.”

O processo do Joaquim seguiu em 
frente. Foi feita uma perícia e tive-

mos sorte ao descobrir as fichas 
nas quais o IBGE tinha “faju-

tado” os números. Foi um 
trabalho beneditino. 

A juíza deu vitória 
para o Sindicato 
dos Metalúrgi-

cos. Mas, quando o 
governo federal perdia, 

apelava para o tribunal aci-
ma, via ofício. Foi um negócio 

importante. Primeiro, porque o 
governo havia confessado. Segundo, 

porque foi um período de crescimento 
do movimento sindical, das primeiras 
greves em 1978, do novo movimento 
grevista. A expansão do DIEESE tam-
bém se deu em cima disso. O pessoal 
precisava de dados de imediato. Foram 
sendo multiplicados os escritórios do 
DIEESE nos Estados. 

Esse processo deu unidade ao movi-
mento sindical. Em função disso, hou-
ve a Conclat [Conferência Nacional das 
Classes Trabalhadoras], que levou ao 
surgimento das centrais sindicais.
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SAIBA MAIS:
Ao receber como presente uma placa 

de prata, Walter Barelli pediu para 

trocar por calculadoras multifuncio-

nais, mais úteis ao DIEESE.

CURIOSIDADES

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

S

Sadi da Silva Seabra
Sandra dos Santos
Sandra Lia Borges
Sandra Louise Oliveira Santos Dantas
Sandra Luiza da Silva Lira
Sandra Maria Cavalcante
Sandra Maria Diógenes Lino
Sandra Pin Bortolon
Sandra Regina Barbosa
Sandra Regina da Silva Chimendes
Sandra Rodrigues Fernandes
Sandra Rodrigues Montenegro
Sandra Vasconcelos da Costa
Sandro Silva
Santiago de Almeida Tierno

Santiago Tarrentes Perez
Saulo Aristides de Souza
Sebastião Severino Neto
Selma Cabral Pavani
Selma Maria Moura Costa
Sérgio Gomes de Souza
Sérgio Cardoso da Silva
Sérgio Edmilson Lima Gonçalves
Sergio Eduardo Arbulu Mendonça
Sérgio Goldstein
Sérgio Lisboa Santos
Sérgio Luiz da Silva
Sergio Trani
Shirley Vasconcellos da Rocha
Sila Fabbrim
Silvana Helena Granemann
Silvana Moreira dos Santos
Silvania Rodrigues da Costa
Silvia Galante Miranda

Silvia Maria Manfredi
Silvia Piratininga Jatobá
Silvio Davi Magalhães
Simão Brasilino da Mata
Simone Peres Bonachela
Sirlei Márcia de Oliveira
Sivia Terumi Kawakami
Solange de Souza Bastos
Solange Rodrigues
Solange Sanches
Sonia Cristina Passamichalis
Sonia Margareth Tamaso
Sonia Maria Gonzaga de Oliveira
Sudanês Barbosa Pereira
Sueli Maria
Sueli Maria David
Suzanna Sochaczewski Evelyn
Suzete Nitschke de Brito

b Em 1898, foi realizado o 1º Congresso 
Operário do Rio Grande do Sul, com a 
participação de anarquistas da Colônia Cecília. 
A Colônia Cecília foi fundada em 1890 
pelo anarquista italiano Giovanni Rossi, em 
Palmeira, no Estado do Paraná.

b No ano de 1906 foi realizado no Rio de 
Janeiro, o 1º Congresso Operário Brasileiro 
que criou a Confederação Operária Brasileira 
(COB), responsável pela publicação do jornal 
A Voz do Trabalhador. Nos anos de 1913 e 1920, 
foram realizados o 2º e o 3º Congressos, 
respectivamente.

b Operários, sindicalistas e anarquistas, em 1924, 
foram enviados para um campo de concentração 
em Clevelândia, no Oiapoque, após uma violenta 
repressão ao movimento operário.
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Alberto Marcelo Gatto

Presidente do DIEESE de 1971 a 1972
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M
ergulhei no mundo sindical quando 
fui trabalhar na Cosipa, em Cuba-

tão. Naquela época, Santos era a “Mos-
cou brasileira”. Existiam os sindicatos dos 
trabalhadores portuários e com a criação 
da Refinaria de Cubatão e da Cosipa, au-
mentou a efervescência sindical. Santos 
era uma das cidades mais importantes 
do ponto de vista da vida sindical. 
Com o Golpe de 64, quase to-
dos os sindicatos sofreram 
intervenção. Em nenhu-
ma cidade houve 
tanta perseguição 
política e tanto 
desmantelamento 
do movimento sindical. 

Em 1968, ganhamos a 
eleição para o Sindicato dos 
Metalúrgicos e, no dia seguinte à 
posse, nos filiamos ao DIEESE. A di-
retoria anterior não podia ouvir falar do 
DIEESE. O DIEESE era um verdadeiro de-
mônio para eles.

A marca registrada da ditadura em cima 
do trabalhador, além da falta de liberdade 
sindical, da total proibição do direito de 
greve – greve era palavrão que dava ca-
deia – das perseguições, da brutalidade, 

das intervenções, era o arrocho salarial.  
Em 1977 houve a denúncia da manipu-
lação dos índices de inflação. Quando eu 
cheguei a deputado federal, propus uma 
CPI para investigar o arrocho salarial e a 
política de salário mínimo. A CPI foi apro-
vada e o DIEESE preparou uma análise da 

política do arrocho e do salário míni-
mo. O relatório do DIEESE  foi o fio 

condutor da CPI. Eu não che-
guei a ver o seu final, porque 

fui cassado em janeiro 
de 76 e a CPI acabou 

em julho. Coube 
aos ministros do 

governo da ditadura 
prestar depoimento. 

Jamais se pensou em par-
tidarizar o DIEESE. Se partida-

rizar acaba. É da natureza intrínse-
ca do DIEESE fazer os seus trabalhos 

sempre com a visão da classe trabalhado-
ra, da grande massa de explorados, de 
miseráveis, de pobres, de gente que não 
consegue emprego, que está empregado 
e é despedido abruptamente e luta com 
todo o tipo de dificuldades. Nenhuma ins-
tituição pública pode abranger e incorpo-
rar isso tão bem quanto o DIEESE.
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O ano era 1992, e a inflação corria solta, 
nos obrigando a concentrar todo o esforço 
de negociação na reposição das chamadas 
perdas salariais, que alguns companheiros 
insistiam em chamar de “percas salariais”. 
A negociação era a dos Trabalhadores da 
Indústria de Plásticos de Joinville, um seg-
mento estratégico e extremamente compe-
titivo da indústria catarinense. O impasse 
na negociação estava no índice de reposi-
ção das perdas na data-base e também na 
política salarial a ser adotada até a próxima 
data-base. Não adiantava repor o valor real 
dos salários na data-base se a negociação 
não previsse também a forma de reposição 
já no próximo mês, visto que a inflação era 
galopante, próxima a 24% mensais. Era a 
quarta ou quinta rodada e os argumentos 
(e as provocações) de ambos os lados meio 
que haviam se esgotado. Os patrões fize-
ram uma proposta – que sabíamos não ser 
a última – visando iniciar um processo de 
afunilamento da negociação. Pedimos um 
intervalo para fazer uma contraproposta. 
Como já tínhamos definido antes da ro-

dada o nosso limite mínimo, demoramos 
apenas alguns minutos para construir uma 
proposta econômica, aceitando o jogo do 
afunilamento. A apresentação e a funda-
mentação da proposta ficou por conta do 
técnico do DIEESE. Quando comecei a 
argumentar a favor da nossa proposta, fui 
interrompido pelo coordenador do lado 
patronal, um sujeito muito inteligente, que 
começou na sua fala a sinalizar até onde 
eles poderiam chegar. À medida que ele 
falava, ia ficando claro que os números 
que eles podiam oferecer estavam acima 
daqueles percentuais que havíamos esta-
belecido como o nosso mínimo aceitável. 
Ou seja, iríamos pedir menos do que os 
patrões estavam dispostos a oferecer. Pedi 
imediatamente novo intervalo, refizemos 
completamente a proposta, e em 30 mi-
nutos chegamos a um acordo nas cláusu-
las econômicas, que eram, naquela época, 
mais do que hoje até, a alma da negociação.   

José Álvaro Cardoso
Supervisor técnico do ER/SC

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

T
Talita Bottas de Oliveira e Souza
Tânia da Silva Roque 
Tania Marques da Silva
Tania Moreira da Silva Soares
Tânia Regina Leal
Tasso Claudio Scherer

Telma Aparecida Ribeiro
Telma Cristina Gomes Barbosa
Teresa Cristina Wanderley Corrêa de Araujo
Teresinha de Jesus Basto da Silva
Terezinha Célia Mendes de Souza
Terezinha Franco de Godoy
Terrânia Maria Bispo
Thaiz Silveira Braga
Tharcio Varejão de Oliveira

Therezinha Cardoso de Menezes Descovi
Therezinha Pimentel Mendes
Thiago Nogueira
Thomaz de Aquino Nogueira Neto
Tiago de Moraes Xausa
Tiago Pinto Ferreira
Tomaz Jefferson Adams dos Passos

D E OLHO NOS LIMTITES
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Solange Sanches

Coordenadora de Pesquisas do DIEESE de 2000 a 2003
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A s questões de gênero sempre estive-
ram presentes no DIEESE. Fizemos 

um trabalho de cláusulas de acordos co-
letivos para a mulher para o Conselho 
Estadual das Mulheres de São Paulo, e a 
PED [Pesquisa de Emprego e Desempre-
go] era a única pesquisa mensal com 
dados de cor e sexo. Em 1994 e 
95, fizemos o primeiro projeto 
com o Fundo da Igualdade 
de Gênero da Agência 
Canadense de De-
se nvolv i me nto 
I nt e r n ac ion a l , 
com a participação 
de todas as centrais 
sindicais, com a presença 
de mulheres espetaculares, 
como Luci Paulino de Aguiar, 
dos metalúrgicos do ABC e Nair 
Goulart, da Força Sindical. Fizemos um 
seminário especificamente para as mu-
lheres, que resultou no Mapa das Ques-
tões de Gênero. As mulheres da CLC [Ca-
nadian Labour Congress] gostaram e 
financiaram a tradução do mapa para o 
inglês e o espanhol. Esse mapa até hoje 
é usado pelas dirigentes sindicais. Foi 
um marco no movimento sindical de 
mulheres. 

Estávamos fazendo esse trabalho de 
mulheres quando o Inspir [Instituto La-
tino-Americano pela Igualdade Racial] 

desafiou o DIEESE a fazer um estudo 
sobre a questão racial. Fizemos a pes-
quisa processando os dados de todas as 
PEDs. Todo mundo sabia muito bem e 
estava convencido da existência do pre-
conceito racial no Brasil, mas ninguém 

esperava que os resultados fossem 
tão desastrosos. Do Oiapoque ao 

Chuí, a discriminação era a 
mesma, em todos os que-

sitos. Esse primeiro 
trabalho teve um 

impacto tremen-
do, foi divulgado 

no Ministério do 
Trabalho e, até hoje, 

o pessoal do Movimento 
Negro fala desse trabalho. 

Num outro estudo feito para a 
OIT [Organização Internacional do 

Trabalho], sobre as trabalhadoras domés-
ticas, constatamos ser esta a maior ocupa-
ção feminina, cujas ocupantes são majori-
tariamente negras, além de ser a profissão 
mais desvalorizada dentre todas.

O DIEESE é importante socialmente 
por ser a voz técnica dos trabalhado-
res. Como dizia Mário Quintana: “Eles 
passarão e eu passarinho.” O DIEESE 
continua e vai continuar. As pessoas 
que estão aqui têm um compromisso e 
são espetacularmente dedicadas ao seu 
trabalho.
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SÓ RINDO!

v Em 1964, entrei na Politécnica e fui  
morar na Crusp [Conjunto Residencial da 
Universidade de São Paulo]. Foi lá que de-
senvolvi minha sensibilidade em relação à 
questão sindical. Tinha a coisa do “Operário 
no poder!”. Nossos heróis eram os operários. 
Certa vez em uma passeata, na Maria Anto-
nia, apareceu um operário, um líder sindical, 
e foi um delírio: “Eh, operário no poder!”
Paulo de Tarso Gaeta Paixão

v Mais um atendimento fora do comum. 
Eu estava de plantão nas Carmelitas, Ofélia era a telefonista, e estávamos em ple-
na ditadura, meados da década de 80. Toca o telefone, Ofélia atende, arregala os 
olhos e me diz tapando o bocal:
“Suzanna, ele quer falar com o comunista do DIEESE, quem é?” Respondo: “Me  
passa a ligação depressa”, e aí se seguiu o diálogo abaixo:
– Quem está falando?
– Aqui é da Asssociação da Polícia de São Paulo.
– E o que o senhor deseja?
– Eu gostaria de falar com o comunista do DIEESE para saber como podemos  
nos associar.
– Será que não seria um economista do DIEESE?
– É isso aí!
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Carlindo Paulo Rodrigues de Oliveira

Coordenador Técnico da Pesquisa de Emprego e Desemprego  
da Região Metropolitana de Belo Horizonte
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A
pesquisa de emprego e desemprego 
nasceu de uma experiência de 81 a 

83, quando o DIEESE aqui em São Paulo 
desenvolveu a pesquisa de Padrão de Vida 
e Emprego. A idéia era renovar a Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares (POF) que 
embasa o Índice de Custo de Vida para 
medir quanto as pessoas gastam 
no que, quais itens, o que elas 
compram, onde compram. 
Além da POF, o DIEESE 
acrescentou também 
uma pesquisa so-
bre emprego, na 
tentativa de desen-
volver uma metodolo-
gia que fosse apropriada 
aos mercados de trabalho de 
países subdesenvolvidos como 
o nosso. A partir dessa experiência, 
em 1984, em convênio com a Fundação 
Seade de São Paulo, o DIEESE desenvol-
veu uma metodologia com mais rigor, que 
considera também os casos de desempre-
go oculto pelo trabalho precário ou pelo 
desalento. Esta é a principal diferença da 
pesquisa do DIEESE e do Seade para a pes-
quisa do IBGE. Depois a PED foi sendo 
estendida para outras regiões. Hoje nós te-
mos seis regiões metropolitanas pesquisa-

das: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Salvador, Recife e Distrito Federal. Já 
tivemos uma época, durante alguns anos, 
em que a pesquisa era realizada em Curiti-
ba e em Belém, mas atualmente estas duas 
regiões foram desativadas.  

Eu acho que, do ponto de vista de 
temática, a gente vai ter muito tra-

balho e trabalhos de nova qua-
lidade. Na área de emprego, 

a gente está investindo 
muito, porque é uma 

área muito sen-
sível hoje em 

dia, uma vez que 
a inflação não acabou, 

mas deixou de ser aquele 
monstro que tomava todas as 

energias do movimento sindical. 
Hoje outras questões passam a ser 

importantes. Uma delas é a questão do 
emprego, da discriminação que existe no 
mercado de trabalho, essas questões são 
questões que devem ganhar importância 
nas negociações coletivas de agora pra 
frente. Do ponto de vista da relação com 
o movimento sindical, eu espero que a 
gente consiga aprofundar essa relação e 
consiga trazer para os quadros do DIEESE 
um número maior de sindicatos.
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No ano em que o DIEESE completava 30 
anos e já com oito representações regio-

nais instaladas no país, foi aprovada a criação 
do Escritório Regional do Espírito Santo. Isso 
ocorreu em Porto Alegre, em 23 de abril de 
1985, durante a realização de uma Assem-
bléia-Geral Nacional de Sócios do DIEESE.

NesSa época, havia no Estado apenas oito 
sindicatos filiados ao DIEESE, entre os quais, 
Bancários (desde 1972), Jornalistas, Médicos, 
Papel e Celulose, Professores, Ferroviários, Por-
tuários e Trabalhadores Rurais de Mucurici. To-
dos tiveram um importante papel para a aber-
tura do Escritório Regional no Espírito Santo.

Enquanto a direção sindical regional eleita 
trabalhava para buscar novas filiações e es-
truturar o DIEESE no Estado, o atendimento 
aos sócios era feito pela equipe do Escritório 
Nacional, em São Paulo. 

A primeira supervisora do Escritório foi Ma-
ria Helena Signorelli, que permaneceu no car-

go entre 1987 e 1989. Após sua saída, Sandra 
Pin Bortolon assumiu o Escritório Regional. 
No intervalo entre uma e outra, a supervisão 
ficou a cargo de Luiz Julian Quintana Marin, 
que havia sido supervisor do Escritório Regio-
nal do Ceará. Em 1993, por um período de 
quatro meses, Regina Coeli Moreira Camargos, 
técnica da subseção do DIEESE no Sindicato 
dos Bancários, acumulou a supervisão do escri-
tório. Ariane da Cruz, que atuou em algumas 
subseções do Estado, também esteve à frente 
do Escritório. 

A primeira sede do DIEESE foi instalada no 
Sindicato dos Bancários, passando depois por 
outras entidades – Alimentação de Vila Velha, 
Metalúrgicos e Comerciários do Espírito San-
to. Apesar de uma ter uma equipe reduzida, o 
DIEESE tem presença permanente na impren-
sa local, tanto na divulgação dos dados da ces-
ta básica, calculada desde outubro de 1988, 
quanto na análise socioeconômica e setorial.

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

U
Ubaldina Francisca Martos
Ubirajara de None Caputo

V
Valdeci Francisco Verdelho
Valdemir Domingos Moura
Valdenício Batista da Silva
Valdete Vitorino da Silva

Valdimiro Teodoro da Silva Júnior
Valdir Alvin da Silva
Valéria Couto Molin
Valter José de Santana
Valter Sant’ana
Vanda Maria Menezes de Morais
Vanderly Gomes Soares
Vania Alberton
Vânia Gomes Soares
Vânia Railda Gonçalves de Moraes
Vânia Souza da Silva
Vera Lúcia Lopes Moretti
Vera Lucia Mattar Gebrim
Vergílio Alfredo dos Santos

Verônica Costa Taveira
Vicente Eudes Lemos Alves
Victor Gnecco Soares Pagani
Victor Hugo Gonçalves Pereira
Vilson Marques do Nascimento
Virgílio Guimarães de Paula
Virginia Gloria Lopes de Martini
Virgínia Lane Santiago de Oliveira
Virginia Rolla Donoso
Virgínia Sampaio Costa
Virginia Vargas
Vital Dias de Andrade
Vitor César Ribeiro Lopes
Vivian Campos Souto e Benedito

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Espírito Santo
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Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça

Diretor técnico do DIEESE entre 1990 e 2003 
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E
m 1981, fui contratado pelo DIE-
ESE para trabalhar na Pesquisa de 

Padrão de Vida e Emprego. No ano se-
guinte, me tornei técnico da subseção do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. Em 
julho de 83, houve uma greve geral e o 
governo interveio nos sindicatos. A 
intervenção nos bancários foi de 
um ano e meio. Nesse perío-
do, fui para o Escritório 
Nacional do DIEESE 
e, em 84, assumi a 
coordenação de 
Escritórios Regio-
nais e Subseções. 

No DIEESE, sempre 
trabalhamos coletivamen-
te, com a equipe engajada, tra-
balhando em mutirão. Na época 
dos planos econômicos, passávamos 
madrugadas trabalhando. Sempre com 
poucos recursos, mas com muita vonta-
de de trabalhar. Uma família.

Investimos muito na visão institu-
cional do DIEESE no final dos anos 80. 
Como os trabalhadores tinham conquis-
tado muito poder com a Constituição 
de 88, que abre o Estado à participação 
da sociedade, os sindicatos entraram no 
Codefat [Conselho Deliberativo do Fun-

do de Amparo ao Trabalhador], as cen-
trais sindicais começam a ter participa-
ção institucional, e o DIEESE foi junto 
como órgão de assessoria técnica. 

Na questão da automação da produção, 
os estudos feitos pelo DIEESE permitiram 

um acúmulo de conhecimento para 
que a instituição pudesse operar 

no PBQP (Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtivi-

dade). Fizemos com o 
CNPq, no final dos 

anos 80 e nos 
anos 90, pesquisas 

como a sobre empre-
go e desenvolvimento tec-

nológico. 
Nesta primeira década do sé-

culo XXI, a aposta na desigualda-
de é importante e muito difícil, por-

que parece que esse é um assunto que o 
Brasil não consegue resolver. Os dados 
de distribuição de renda não mudam. É 
um desafio numa temática cujas respos-
tas são muito difíceis, porque a desigual-
dade de renda é uma síntese de todas as 
dimensões do Brasil: da educação, da 
economia, da luta política, da luta dos 
trabalhadores, enfim, das políticas pú-
blicas e do papel do Estado. 
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15 de março de 1990. Fernando 
Collor de Mello, primeiro presidente 
eleito por voto direto após um longo e 
tenebroso período de ditadura, anun-
cia o pacote econômico que passou 
para a história como “Plano Collor”.   
Nação atônita. Comoção geral. Per-
plexidade. Entre outras medidas, foi 
realizado um confisco monetário iné-
dito, que se traduzia na apropriação 
de todos os depósitos bancários – de 
contas correntes e aplicações – que ul-
trapassassem 50 mil, não lembro o quê.  
DIEESE em polvorosa. Toda a equipe 
técnica mobilizada para a elaboração do 
documento de análise do Plano, aten-
dimento aos sindicatos, entrevistas à 
imprensa, cálculo das perdas salariais 
categoria a categoria, seminários, pa-
lestras, simpósios, debates, discussões.   
30 de março de 1990. Ademir Figueire-
do era supervisor do Escritório Regional 
do DIEESE no Rio de Janeiro. O Sindi-
cato dos Estivadores – sócio antigo da 
instituição – solicita sua presença para 
uma palestra sobre o Plano Collor, na 
sede do sindicato. Ademir, evidentemen-
te, comparece em dia e local marcados.  
A mesa para o debate era composta por 
ele (Ademir), por um representante do 
Ibase e pelo presidente do sindicato. Na 
platéia, cerca de 30 estivadores. Entre 
eles: Medo da Sombra, Ventania e Kojak.   
O presidente do sindicato abre os debates 

e desculpa-se por ter que se ausentar. O re-
presentante do Ibase faz sua exposição, fo-
cando as implicações políticas das medidas 
e também se despede em função de com-
promissos assumidos anteriormente. Ade-
mir, então, passa a detalhar o Plano: suas 
principais medidas, conseqüências para a 
sociedade em geral e para os trabalhadores 
em particular, através de uma abordagem 
técnica, conforme tradição do DIEESE.  
Silêncio sepulcral na platéia até o final da 
exposição. Ademir finaliza sua fala e abre 
para debate. Kojak é o primeiro a inter-
vir: “Tá certo, muito bom tudo o que o 
senhor disse aí, mas eu quero saber onde 
é que tá o nosso” (batendo no bolso).  
Frações de segundos após o choque ini-
cial, caiu a ficha: era o dia do pagamen-
to dos estivadores, cujo trabalho é in-
termediado pelo sindicato. A “platéia”, 
na verdade, eram os trabalhadores que 
foram ao sindicato para receber o paga-
mento do mês. O dinheiro tinha entra-
do na conta do sindicato e havia sido 
confiscado. Em outras palavras: o sindi-
cato devia aos estivadores uma explica-
ção sobre o porquê do não-pagamento.   
Ademir tentou ensaiar uma resposta, mas 
parece não ter sido lá muito convincente. 
Quando tudo parecia perdido, Medo da 
Sombra compadeceu-se da situação do 
nosso companheiro e, juntamente com 
Kojak e Ventania, facilitou sua fuga. 

(contado por Vera Gebrim)

A ESTIVA E O PLANO COLLOR
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Lilian Arruda Marques

Supervisora Técnica do DIEESE no Escritório Regional  
do Distrito Federal de 1999 a 2006
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V
im para o DIEESE por um acordo 
feito com a Secretaria de Agricultu-

ra, onde trabalhava com abastecimento 
em áreas populares. O DIEESE precisava 
de uma agrônoma, porque estava come-
çando as negociações na área rural e os 
economistas não conheciam direito al-
gumas questões dessa área. Como o 
pagamento no meio rural é feito, 
quase na sua totalidade, por 
produção, é preciso co-
nhecer da cultura que 
está sendo foco da 
negociação para 
estabelecer va-
lores, formas de pa-
gamento, condições de 
trabalho e transporte, entre 
outros. 

Depois, nos anos 90, a discussão 
do emprego, das novas tecnologias, das 
condições de trabalho, chegaram com 
muita força, e no meio rural possuem 
certas especificidades que foram levadas 
em conta em muitas atividades realizadas 
com o apoio do DIEESE na época. Por 
exemplo, na cana, o processo de produ-
ção foi sendo mecanizado, houve muito 
desemprego, aumento no ritmo de traba-
lho, novas exigências quanto à produção 
diária, e o homem, em função do limite 
do uso da mecanização, fica com a pior 

área, onde a máquina não entra (áreas 
alagadas, áreas em que a cana tombou, 
onde estão os piores trabalhos). 

Na área rural, sempre houve muita di-
ficuldade nos levantamentos de dados, 
porque a informalidade no campo é mui-
to grande. Mesmo assim, nas campanhas 

salariais foi possível levantar dados 
que influenciaram positivamente 

em vários momentos e em di-
ferentes negociações. 

O pessoal na área 
rural tem uma ca-

pacidade de luta 
impressionante. 

A “Marcha das Mar-
garidas”, por exemplo, 

é uma marcha linda que as 
mulheres organizam, levando 

reivindicações que afetam as mu-
lheres na área da saúde, da educação, 

entre outras. O “Grito da Terra” levanta 
uma pauta de reivindicações concretas 
para o governo federal. 

O mundo do trabalho continua mu-
dando, e o movimento sindical precisa 
estar atento a isso. Vem aí nanotecno-
logia, que vai trazer outro impacto no 
processo de produção. Temos que con-
tinuar investindo na área de formação, 
nas análises econômicas, na questão da 
informação para o movimento sindical. 
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Oinício da década de 80 foi um momen-
to de expansão do DIEESE. O Escritório 

Regional do Paraná foi criado juntamente 
com outras três unidades do Departamen-
to – Recife, Florianópolis e Brasília –, em 26 
de novembro de 1981, em Assembléia-Geral 
Nacional dos Sócios do DIEESE, realizada 
em São Paulo.

O Escritório do Paraná começou a funcio-
nar em outubro de 1982, na Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetaep), onde 
permaneceu por dois anos. Mudou-se então 
para o prédio do Sindicato dos Bancários de 
Curitiba. Em 1990, transferiu-se para o Sindi-
cato dos Artistas. A partir de 1993, instalou-se 
em outros locais, fora de entidades sindicais.

Everlindo Henklein foi o primeiro supervi-
sor técnico do Escritório. Em 1984, a equipe 
foi ampliada por meio de um convênio com 
a Secretaria Estadual da Agricultura. Everlin-
do se afastou e Clemente Ganz Lúcio assu-
miu a função. Em 1990, Clemente foi convi-
dado a integrar a direção técnica do DIEESE, 
coordenando os escritórios regionais, e Nel-
son Karam tornou-se o novo supervisor, 
permanecendo até 1994. Desde então, Cid 
Cordeiro Silva, que já trabalhava no DIEESE 

desde a fundação do ER Paraná, é o respon-
sável pelo Escritório.

Em meados dos anos 80, o DIEESE começou 
a expandir suas atividades no Estado e subse-
ções foram abertas na Federação dos Bancários, 
Sindicato dos Bancários, Petroleiros, Motoris-
tas, Engenheiros, Professores da Rede Estadual 
de Ensino, Urbanitários e Servidores Públicos 
Municipais de Londrina. No início dos anos 
2000, por razões financeiras, todas as subse-
ções tiveram suas atividades encerradas.

Em dezembro de 1994, iniciou-se a cole-
ta de dados para a Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED) na Região Metropolitana 
de Curitiba. Em janeiro de 1997, a pesquisa 
foi interrompida por decisão da direção do 
DIEESE, que não aceitou a condição imposta 
pelo governo estadual da época, de coletar 
os dados e não os divulgar. 

Com o fim da PED, o ER ampliou a sua 
ação, passando a divulgar análises sobre o 
mercado de trabalho formal, a partir dos da-
dos do Caged e da Rais, e dados sobre in-
dicadores econômicos e da economia regio-
nal, tais como da indústria, do comércio e de 
tarifas públicas, tornando-se uma referência 
sobre os mais diversos assuntos.

H I S T Ó R I A COMO O DIEESE ESTÁ  
REPRESENTADO PELO  BRASIL

Escritório Regional do Paraná

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

W
Wagner Gomes de Carvalho
Walkiria da Fonte Vieira 

Walmir Godoi Martes
Walter Barelli
Walter Viegas
Wazdat de Oliveira
Wieland Silberschneider

Willian Pagliuso Maya
Wilnês Henrique
Wilson Aparecido Costa de Amorim
Wilton Ruiz Egêa
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Cid Cordeiro Silva

Supervisor técnico do DIEESE no Escritório Regional do Paraná
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N
o início dos anos 80, foi feita toda 
uma articulação entre os sindicalis-

tas do Paraná para levar o DIEESE para lá. 
No Paraná, temos cerca de 50 sindicatos 
filiados ao DIEESE. O cotidiano é de reu-
niões e muitas vezes até brincamos  que 
no Paraná, conseguimos fazer três 
reuniões quase ao mesmo tem-
po, sempre procurando dar 
conta da agenda.

Os trabalhos prin-
cipais do Escri-
tório Regional 
do Paraná são a 
pesquisa da cesta bá-
sica e a assessoria às ne-
gociações. Tivemos, de 94 a 
97, a Pesquisa de Emprego e De-
semprego [PED] na Região Metro-
politana de Curitiba, período em que 
as montadoras estavam se instalando e o 
governo do Estado fazia uma forte pro-
paganda do crescimento do Estado. Nes-
sa propaganda, o governo apresentava o 
número de empregos que estava sendo 
gerado nos investimentos das montado-
ras. Nós questionávamos esse número e 
divulgávamos os dados de desemprego, 
mostrando que a região metropolitana 
de Curitiba tinha uma taxa de desempre-
go pouco menor que as demais, por uma 

questão estrutural, e que, mesmo inferior, 
ainda era alta.

O movimento sindical paranaense não 
acompanhou a dinâmica do movimento 
sindical de São Paulo como outros Esta-

dos acompanharam. Os técnicos de São 
Paulo é que criavam, formulavam 

pesquisas, projetos. Nós fomos 
nos capacitando para ofere-

cer isso regionalmente, o 
que acabou moldan-

do bastante o per-
fil do Escritório. 

Tivemos poucos 
convênios com os go-

vernos municipal e esta-
dual. No Escritório Regional 

do Paraná,  que tem um número 
muito grande de filiados, consegui-

mos ter superávit.
Em termos de perspectiva, o DIEESE 

tem grandes desafios pela frente. Os di-
rigentes sindicais estão mais profissio-
nais. Antes eram mais políticos, e esse 
novo perfil exige do DIEESE um traba-
lho mais profissional, de mais qualida-
de, uma exigência de mais informações 
macroeconômicas, para interferir mais. 
Esse é um dos grandes desafios do DIE-
ESE na relação futura com o movimen-
to sindical. 
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VOCÊ sabia?

O papel da educação sindical foi fundamental para o for-
talecimento do DIEESE. Por meio dos cursos de formação, 
a entidade ficou conhecida em todo o país. “Só não demos 
curso em Rondônia, Roraima, Amapá e Piauí. Em todos os 
outros Estados brasileiros, nós estivemos presentes.” Isso 
foi tão importante que, no início da década de 80, a Área 
de Educação passou a fazer parte dos eixos de atuação do 
DIEESE.

Os primeiros cursos de negociação foram ministrados 
na década de 70 para os Sindicatos dos Metalúrgicos de 
São Bernardo e de São Paulo. 

“Nós fomos pioneiros, como instituição, na área de 
educação sindical, desenvolvendo um modelo diferente de fazer educa-
ção, denominado metodologia da ação.”

Depoimento de Dirceu Huertas, ex-coordenador do DIEESE, durante  
realização da Roda de História do Projeto de Memória DIEESE 50 Anos

Y
Yaeko Uehara
Yoná dos Santos
Yutaka Kanbe

Z
Zeini Guedes Chawa
Zeíra Mara Camargo
Zelinda de Souza
Zenaldo de Souza Almeida
Zilda Vitalina de Jesus
Zilma Napomuceno Carnaúba
Ziomar Rodrigues dos Santos

FUNCIONÁRIOS DO DIEESE 1955-2006

VOCÊ  
sabia?

Uma das primeiras  
máquinas de calcular  

do DIEESE  
era apelidada  

de jacaré.
(Depoimento de  

Lenina Pomeranz)
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José Maurício Soares

Coordenador do Custo de Vida do DIEESE de 1981 1990
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E ntrei no DIEESE em julho de 69. 
Comecei como estagiário em um 

trabalho de levantamento de balanços 
de empresas de sociedade anônima, 
publicados no Diário Oficial. Em 1º de 
março de 70, eu fui contratado efetiva-
mente pelo DIEESE. Depois fui tra-
balhar na POF [Pesquisa de Orça-
mento Familiar]. 

Em julho de 77, saiu uma 
matéria na Folha de S.Paulo 
sobre um relatório do 
Banco Mundial que 
dizia que o índice 
de 73 tinha sido de 
mais de 22%, enquan-
to que o oficial tinha sido 
13 e pouco. A Gazeta Mercan-
til, no dia seguinte, citava trechos 
do relatório. O autor desse relatório, 
em 73, já tinha sido escolhido o novo 
presidente da República, e ia tomar posse 
em março de 74. Ernesto Geisel. Foi uma 
celeuma total. Baixou jornalista no DIEE-
SE, eu dei muitas entrevistas, ensinei para 
um jornalista o que é Índice de Custo de 
Vida, como é que se calcula, por que está 
dando errado. Os sindicatos também co-

meçaram a erguer o grito, e o DIEESE co-
meçou, então, a refazer o cálculo. 

O DIEESE tinha preparado o estudo 10 
anos de política salarial que foi publicado 
em 74. O DIEESE conhecia bem a políti-
ca salarial que fazia parte do programa de 

ação econômica do governo. Foi instala-
da uma Comissão Parlamentar de In-

quérito [CPI]. Desde o final dos 
anos 50, com a construção de 

Brasília, a inflação come-
çou a subir, chegando 

perto de 100% em 
64. A política do 

arrocho salarial 
era para combater a 

inflação. O que era para 
durar três anos, durou quase 

30. Terminou em 95, com a proi-
bição de qualquer indexação. 

Eu costumo dizer que, nos meus 36 
anos de DIEESE, eu tenho 10 anos de 
hora extra, mais ou menos. A minha 
jornada é de seis horas, mas na pesqui-
sa chegava às nove horas, ficava-se até 
dez horas da noite e nos fins de semana 
também. O DIEESE é uma cachacinha. A 
gente vicia e não larga mais.



1955
 Fundação do DIEESE – Depar-

tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos, 
pelo movimento sindical de São 
Paulo, para prestar assessoria 
técnica aos trabalhadores, além 
de desenvolver atividades de 
pesquisa e educação nos temas 
relacionados ao mundo do 
trabalho.

1956
 Eleição da primeira diretoria. 

Salvador Romano Losacco, do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, e o cientista social José 
Albertino Rodrigues tornam-se, 
respectivamente, os primeiros 
presidente e diretor técnico da 
instituição.

 Realização do primeiro 
levantamento de dados para o 
cálculo da variação de preços 
de produtos de alimentação, em 
São Paulo.

1958
 Realização da primeira 

Pesquisa de Padrão de Vida 
(PPV), com a colaboração de 
estudantes de Ciências Sociais 
da USP. 

 O cálculo do Índice do Custo 
de Vida do DIEESE (ICV-DIEESE) 
torna-se parâmetro para as 
negociações coletivas entre 
empregados e empregadores.

 Transferência da sede insta-
lada no Sindicato dos Bancários 
para o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Paulo, localizada na 
Rua do Carmo. 

 Reconhecimento do DIEESE 
como órgão de utilidade pública, 
por meio da Lei Estadual nº 4.968.

1959
 Início do cálculo de valor da 

cesta básica no município de 
São Paulo, a partir do custo de 
13 produtos alimentícios.

1960
 Publicação do primeiro 

número do Boletim DIEESE. Até 
2001, será divulgado regular-
mente, exceto nos anos de 1964, 
1965, 1969 e 1974. 

1961
 Publicação da RESE – Revista 

de Estudos Sócioeconômicos, 
do DIEESE.

1964
 Em janeiro, Antonio 

Navas Martins, da Federação 
das Indústrias Urbanas de São 

Paulo, torna-se presidente 
do DIEESE. No mês seguinte, 
será substituído por Rubens 
Vasconcellos, ex-presidente do 
Departamento. 

Com o Golpe Militar e o 
fechamento do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, 
local onde o DIEESE funcionava, 
o Departamento é impedido 
de continuar exercendo suas 
atividades.

1965
 Reabertura do DIEESE. 

 Mudança da sede para o 
Sindicato dos Trabalhadores do 
Gás, na Rua Maria Domitila, no 
Brás, em São Paulo (SP)

1966
 Publicação do primeiro 

Balanço trabalhista sindical com 
análise da política salarial. 

1969
 Realiza-se a 1ª Conferência de 

Estudos promovida pelo DIEESE 
em São Paulo.

1970
 Realização do 4º Congresso da 

Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria (CNTI), 
em Brasília, do qual o DIEESE 
participa com informes sobre 
reforma agrária, importação, 
exportação, abastecimento, 
produção, transporte e consumo.

1971
 Realização do Seminário 

sobre Política Salarial, com 
presença de membro do 
Conselho Nacional de Política 
Salarial (CNPS). No evento, o 
DIEESE expõe os princípios que 
regem a política de salários 
da época e aponta as falhas 
constantes na aplicação prática 
desses princípios. Também é 
discutida a importância de o 
movimento sindical conhecer os 
assuntos tratados no CNPS.

1972
 A inflação oficial atinge 16,4%, 

de acordo com a Fundação 
Getúlio Vargas. Para o DIEESE, a 
inflação está na casa dos 21%. 
 

 Segundo levantamentos rea-
lizados pelo DIEESE, apesar da 
alta taxa de crescimento econô-
mico – 11,7% –, a renda dos as-
salariados é apenas 6% superior 
à apurada no ano de 1964.

 Georges Spyropoulos, subdi-
retor do Instituto Internacional 
de Estudos do Trabalho da OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho) visita o DIEESE.

1973
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1955 – Primeira sede do DIEESE, loca-
lizada no Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Edifício Martinelli, em São 
Paulo (SP). Foto Abel Fragata, 2006.

1959 – Certificado de registro do esta-
tuto social do DIEESE, em 4/6/1959.

1972 – “Análise do DIEESE”, encarte 
especial do Jornal do Sindicato dos 
Marceneiros.

1973 – A edição de Estudos Sócioe-
conômicos no 1  aborda o tema “Nível 
Alimentar da População de São Pau-
lo”, dando continuidade à análise dos 
dados levantados na POF. São Paulo 
(SP), julho/1973.

1979 – Metalúrgicos lotam o Estádio de 
Vila Euclides para avaliar a greve. São 
Bernardo, março/1979. Arquivos Cedem.



 A inflação, pelos índices 
oficiais, atinge 15%, resultado 
desmentido pelo índice do 
DIEESE, que mostra uma 
inflação de 26,1%. 

 Publicação dos Estudos 
Sócio-Econômicos no 1 
– Nível alimentar da população 
trabalhadora da cidade de São 
Paulo, em que o DIEESE divulga 
os resultados da Pesquisa de 
Padrão de Vida de 1969/1970. 

 Em maio, mudança da sede 
para o Sindicato dos Marcenei-
ros de São Paulo, na Rua das 
Carmelitas, 149, São Paulo (SP).

1975
 Publicação do Informe 

estatístico, que circularia entre 
fevereiro de 1975 e dezembro 
de 1981. 

 Lançamento do estudo 10 
anos de política salarial, análise 
do DIEESE sobre a política 
salarial implementada desde a 
instauração do regime militar. 

1977
 O DIEESE denuncia a ma-

nipulação do índice oficial de in-
flação do ano de 1973. Tem suas 
informações reconhecidas como 
verdadeiras pelo Banco Mun-
dial. Uma ação do movimento 
sindical e da oposição ao regime 
militar abre extensa discussão 
em torno do assunto, desdo-
brando-se em uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), 
instalada na Câmara Federal. A 
denúncia é publicada em todos 
os principais jornais do país.

1979
 Publicação do Balanço anual 

das greves.
 DIEESE antecipa a comemo-

ração dos seus 25 anos com a 
realização de seminário sobre 
produtividade e campanha 
salarial. 

1981
 No início dos anos 80, são 

abertas as primeiras subseções 

do DIEESE. A primeira foi 
instalada no Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo. Em 
seguida vieram a do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e a 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo.

 Início da Pesquisa de Padrão 
de Vida e Emprego (PPVE), 
que se estende até 1983. O 

levantamento de dados sobre 
emprego e desemprego torna-se 
a base para a elaboração da me-
todologia de cálculo da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego 
(PED), que passa a ser divulgada 
em 1985.

1983
 O DIEESE passa a divulgar, 

em seu boletim mensal, a seção 
“Linha de Produção”, dedicada 
a estudar questões relativas às 
novas tecnologias e seu impacto 
sobre os trabalhadores.

 Criação da Escola do DIEESE, 
que começa a ministrar os 
primeiros cursos de formação 
sindical, no ano seguinte.

1984
 Início da PED na Grande São 

Paulo, que avaliará o número 
real de desempregados. A 
iniciativa é realizada por meio 
de parceira com a Fundação 
Seade e terá seus resultados 
divulgados no ano seguinte. 

1986
 Transferência do escritório na-

cional do DIEESE para o Parque 
da Água Branca, na Rua Ministro 
de Godói, em São Paulo (SP).

 Publicação do livro trabal-
hador, ciência e tecnologia, em 
parceria com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia e o CNPq.

 Preparação, pelo DIEESE, de 
análise detalhada dos impactos 
dos planos econômicos Cruzado 
I e Cruzado II sobre a classe 

trabalhadora.

1987
 Produção e distribuição de 

documentos aos sindicatos, 
que oferecem subsídios à par-
ticipação dos trabalhadores na 
elaboração da nova Constituição 
Federal.

 O DIEESE recebe o Prêmio 
“Josué de Castro”, da Universi-
dade de Brasília (UnB) e do In-

stituto Nacional de Alimentação 
e Nutrição, pela contribuição, a 
partir de seus trabalhos, à luta 
contra a fome no Brasil.

 Criação da assessoria de 
imprensa do DIEESE.

1988
 Participação na Assembléia 

Nacional Constituinte, asses-
sorando o movimento sindical a
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1979 - Walter Barelli faz apresentação 
de análise sobre a situação do tra-
balho feminino no 1º Congresso das 
Mulheres Metalúrgicas. São Paulo 
(SP), 1979.

1979 – Metalúrgicos lotam o Estádio de 
Vila Euclides para avaliar a greve. São 
Bernardo, março/1979. Arquivos Cedem.

1979 – Ato público contra a carestia. 
Praça da Sé, São Paulo (SP). Arquivo da 
Oboré, cedido ao Cedem. Foto Ricardo 
Alves, 26/8/1979.

1983 – Abertura do 
Conclat. Praia Grande 
(SP). Arquivo da Obo-
ré, cedido ao Cedem. 

Foto Laércio Miranda, 
21/8/1983.

1986 – Escritório Nacional do DIEE-
SE, no Parque da Água Branca. Foto 
Abel Fragata, 2006.
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e prestando depoimentos em 

diversas subcomissões.

1989
 Implantação de um sistema 

informatizado para o armazena-
mento das informações sobre os 

acordos coletivos nas empresas 
estatais.

 Realização de convênio com a 
Fundação Procon/Secretaria do 
Estado, para acompanhamento 
diário dos preços de uma cesta 
básica em São Paulo.

1990
Criação do Programa de 
Capacitação para Negociação 
(PCN). São criados kits para 
instrumentalização do programa, 

com material básico para o 
desenvolvimento dos cursos de 
formação.

1991
Participação do DIEESE na 
Comissão Técnica do Salário 
Mínimo, entre dezembro de 1991 
e março de 1992, ao lado do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e da 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de 
São Paulo (Fipe/USP).

1992
 Adaptação e inclusão dos 

acordos do setor privado em sis-
tema desenvolvido pelo DIEESE 
para acompanhamento dos 
acordos coletivos das empresas 
estatais.

 Campanha SOS Salário 
Mínimo é coordenada pelo 
DIEESE. Seu objetivo é recolher 
assinaturas para um projeto que 
defenda um salário digno. 

 Expansão da PED para as 
regiões metropolitanas de 
Brasília e Porto Alegre.

1993
 Reconhecimento, pelo 

Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Co-
defat), da metodologia da PED. 

 Constituição da Comissão 
de Valorização do Trabalho e 
Emprego (CVTE), com represent-
antes das centrais sindicais, sob 
a coordenação do DIEESE, com 
o objetivo de discutir o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produ-
tividade (PBQP) e o Programa 
de Apoio à Capacitação Tec-
nológica da Indústria (Pacti).

 Implantação do Sistema de 
Acompanhamento de Con-
tratações Coletivas do DIEESE 
(Sacc-DIEESE), com o objetivo 
de reunir informações sobre 
contratos coletivos de trabalho.

1994
 Realização do primeiro 

Programa de Capacitação 
de Dirigentes e Assessores 
Sindicais (PCDA), com o objetivo 

de capacitar dirigentes e asses-
sores sindicais.

 Expansão da PED para a 
região metropolitana de Curitiba, 
onde é divulgada até agosto 
de 1997.

 Com apoio da Organização 
Internacional do Trabalho 
– Escritório Brasil/ Programa 
Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil e do Unicef 
(OIT/IPEC), o DIEESE realiza 
levantamento sobre o trabalho 
infantil em Franca, interior de 
São Paulo, para atender deman-
da do Sindicato dos Sapateiros 
daquele município.

 Neste ano, o DIEESE conta 
com 56 subseções, distribuídas 
por todo o território nacional.

1995
 O DIEESE completa 40 anos, 

promove seminário e lança 
três publicações: Anuário dos 
Trabalhadores, Trabalho e 
reestruturação produtiva – 10 
anos de linha de produção e a 
pesquisa DIEESE nº 11, sobre 
“Desigualdade e Concentração 

1995 – Cartaz de comemoração 
dos 40 anos do DIEESE.

1995 – Dona Maria, ex-pesquisadora 
do ICV, é homenageada na comemo-
ração dos 40 anos do DIEESE. São 
Paulo (SP), 8/12/1995.

1993 - Seminário “Os Trabalhadores e o PBQP”. Com a presença de José D. Cardoso 
(Ferreirinha), José C. Lavoratto e Walter Barelli . Unicamp, Campinas (SP), de 30 de 
agosto a 1º de setembro de 1993. 

1989 – Charge com dados do DIEESE, 
que ilustra artigo sobre a desvaloriza-
ção do salário do professor. O Estado 
de S. Paulo, 26/1/1989.  
Arquivos Cedem.

Cartaz lançado em 1989 conclama 
o movimento sindical a salvar o 
DIEESE.

138

a
lm

a
n

a
q

u
e

 D
IE

ES
E



de Renda no Brasil”.  
A comemoração é coroada 
com o seminário sobre o tema 
“Distribuição de Renda, Emprego 
e Produtividade: Desafios para a 
Ação Sindical”.  

 Criação da Secretaria de Pro-
jetos, com o objetivo de captar 
recursos extra-sindicais para 
a preservação da qualidade do 
trabalho da entidade.
 
1996

 Expansão da PED para a 
região metropolitana de Belo 
Horizonte.

 Criação do site do DIEESE na 
internet. 

1997
 Incorporação da questão de 

gênero na temática de pesquisas 
do DIEESE, em parceria com o 
Fundo de Eqüidade de Gênero, 
entidade do Canadá.

 Participação do DIEESE na 
elaboração de material didático 

utilizado no Programa Integrar.

 Criação do Observatório 
Social, para análise e pesquisa 
do comportamento de empresas 
multinacionais, nacionais e 
estatais, em relação aos direitos 
fundamentais dos trabalhadores.

 Expansão da PED para a 
região metropolitana de Salva-
dor (BA).

 Desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e formação técnica 
sobre emprego, mercado de 
trabalho e desenvolvimento 
tecnológico em parceria com o 

Centro de Estudos Sindicais e 
de Economia do Trabalho (Cesit), 
da Unicamp, com o apoio do 
CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico).

1998

 Expansão da PED para as 
regiões metropolitanas de Recife 
(PE) e Belém (PA). 

 O DIEESE intensifica a 
produção de projetos e pesqui-
sas. Além do Mapa das questões 
de gênero, produz o Mapa da 
população negra no mercado de 
trabalho, apoiado pela AFL-CIO e 
Instituto Sindical Interamericano 
pela Igualdade Racial (Inspir). 

2000
 Realização de parceria 

entre o DIEESE e o BID para 
implementação de programa de 
capacitação de lideranças sin-
dicais em negociação coletiva, 
que irá durar até 2004.

2001
 Em cerimônia no Auditório 

Franco Montoro, na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, o 
DIEESE, em conjunto com as 
centrais sindicais brasileiras, 
comemoram os 20 anos da Con-
ferência Nacional das Classes 
Trabalhadoras (Conclat). 

2002
 Realização do último PCDA.

 Lançamento do livro  
A situação do trabalho no Brasil.

2004
 Lançamento dos kits de forma-

ção sindical e da Rede de Apoio 
à Negociação (RAN), como re-

1998 – Livros de 1998 a 2005 da 
coleção “Seminários Internacional 

e Regionais Emprego e Desen-
volvimento Tecnológico”, como 

resultado do projeto de pesquisa e 
formação técnica DIEESE/Cesit-IE-

Unicamp, com apoio do CNPq.

sultado da parceria com o BID.

2005
 O DIEESE completa 50 anos e 

promove uma série de atividades 
de comemoração. São reali-
zados 16 seminários regionais 
e uma conferência nacional 
sobre “Desenvolvimento com 
Distribuição de Renda”. 

 Criação da série “Nota Téc-
nica do DIEESE”, na internet, em 
parceria com a Fundação Seade, 
para a divulgação da PED.

2006
 Realizado o Seminário In-

ternacional “Desenvolvimento 
com Distribuição de Renda” que 
promove o debate sobre desa-
fios e ações para o combate à 
desigualdade social. 

 Lançamento do site www.
meusalario.org.br , que oferece, 
aos trabalhadores, conteúdos 
específicos sobre o mercado de 
trabalho. 

1999 – Publicação do Mapa das 
questões de gênero em português, 
espanhol e inglês, 1999.

1999 – Mapa da População 
Negra no Mercado de Tra-
balho. São Paulo (SP), 1999.
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CONTADORES DE HISTÓRIAS

Ademir Figueiredo trabalha no DIEESE 
desde 1987, atuando como técnico da 
subseção do Sindicato dos Aeroviários e 
supervisor do Escritório Regional do Rio 
de Janeiro. Desde 2003, integra a direção 
técnica do DIEESE, como coordenador de 
Estudos e Desenvolvimento. 

Adi dos Santos Lima foi presidente e vice-
presidente do DIEESE, respectivamente 
em 1999 e 2000.

Alberto Marcelo Gatto foi presidente do 
DIEESE de 1971 a 1972.

Ana Yara Dania Paulino Lopes ingressou 
no DIEESE, em 1996, para a realização 
de uma pesquisa de perfil profissional 
dos metalúrgicos de Guarulhos e região. 
Coordenou três projetos na área de Em-
prego e Desenvolvimento Tecnológico, 
em parceria com o Cesit/Unicamp e com 
financiamento do CNPQ. Atualmente, 
trabalha como técnica do DIEESE no 
Instituto Observatório Social.

Annez Andraus Troyano trabalhou no 
DIEESE entre a década de 60 e o final dos 
anos 80. Integrou a equipe de desenvolvi-
mento da Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED). 

Antonio Carlos dos Reis (Salim) presiden-
te da CGT (Confederação Geral dos Tra-
balhadores) desde 1999.

Antonio Fernandes dos Santos Neto é 
presidente da Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB). 

Antonio José Corrêa do Prado entrou no 
DIEESE em meados da década de 70, 
permanecendo durante 23 anos na insti-
tuição. Coordenou grupos de conjuntura 
e pesquisas e foi membro da direção 
técnica como coordenador da produção 
técnica de 1990 a 1999. 

Artur Henrique da Silva Santos esteve na 
direção do DIEESE entre 1992 e 1994. 
Foi eleito presidente da CUT Nacional 
em 2006.

Bartolomeu Romcy Costa ingressou no 
DIEESE em 1977 e, atualmente, é supervi-
sor financeiro da instituição.

Carla Maria Bernadelli Massabki entrou 
no DIEESE em 1994, como pesquisado-
ra na Pesquisa de Orçamento Familiar 
(POF) e no Índice de Custo de Vida 
(ICV). Atualmente, trabalha no processa-
mento das pesquisas.
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Escritório Regional do Paraná. Atuou na 
direção técnica do escritório nacional 
coordenando as seguintes áreas: Escri-
tórios Regionais, Subseções e Educação.  
Em 2003, assumiu a direção técnica do 
DIEESE.

Clóvis Roberto Scherer ingressou no 
DIEESE, na subseção dos eletricitários de 
Florianópolis. Foi coordenador técnico do 
Observatório Social da CUT até 2006 e, 
atualmente, é supervisor técnico do Escri-
tório Regional do Distrito Federal.

David Zaia foi presidente do DIEESE em 
1992.

Eloísa Santana trabalha no DIEESE desde 
1989, onde atualmente é secretária.

Enílson Simões de Moura, também co-
nhecido como Alemão, nasceu na cidade 
de Divinópolis, Minas Gerais. Trabalha 
desde os onze anos de idade. Acompa-
nhou diversos movimentos de oposição à 
ditadura militar, e de luta pelos direitos 
dos trabalhadores. Foi preso por essas 
ações. Presenciou momentos cruciais 
no sindicalismo brasileiro, estando pre-
sente na elaboração da Conclat, e no 
surgimento de algumas Centrais Sindi-
cais. Hoje preside a SDS, a Social 
Democracia Sindical.
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Carlindo Paulo Rodrigues de Oliveira foi 
supervisor do Escritório Regional do  
DIEESE  de Minas Gerais e atualmente é 
coordenador técnico da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego da região metropoli-
tana de Belo Horizonte.

Carlos Andreu Ortiz foi presidente do 
DIEESE durante o biênio 2005/2006. 

Celi Audi está no DIEESE desde 1984, de-
senvolvendo trabalhos relativos a Tecno-
logia e Informação. Atualmente é supervi-
sora desta área.

Cid Cordeiro Silva ingressou no Departa-
mento em 1980, como auxiliar técnico, 
no Escritório Regional do Paraná. Atual-
mente é supervisor técnico do Escritório.

Cláudia Fragozo dos Santos veio para o 
DIEESE no ano 2000, como responsável 
administrativo-financeira de um projeto 
na área de negociação financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID). Atualmente, faz parte da direção 
técnica do DIEESE, coordenando a área 
administrativa e financeira da instituição.

Clemente Ganz Lúcio está no DIEESE 
desde 1984, começando sua trajetória no 
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Ericson Crivelli é advogado e doutor em 
direito internacional. No DIEESE, au-
xiliou negociações e presta consultoria 
jurídico-administrativa, por meio do 
escritório Crivelli Advogados Associados, 
de que é sócio.

Fausto Augusto Júnior é técnico da insti-
tuição desde 1998, exercendo atividades 
de organização do banco de dados, for-
mação e assessoria. Encontra-se atualmen-
te na subseção da CUT Nacional.

Francisco José Couceiro de Oliveira atuou 
no DIEESE em Recife como técnico da 
subseção do Sindicato dos Bancários, na 
supervisão do Escritório Regional, na co-
ordenação e implantação da PED (1997) 
e  na criação do Observatório do Traba-
lho, em 2001. Integrou a direção técnica 
nacional durante o ano de 2005 coorde-
nando a área de pesquisas, reassumindo 
essa função a partir de julho de 2007.

Francisco Urbano Araújo Filho assumiu  
a secretaria-geral da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Agricultura  
(Contag) em 1974, onde permaneceu  
por 24 anos.

Geni Marques ingressou no setor de as-
sessoria de comunicação do DIEESE em 

2000. Atualmente coordena essa área.

Hugo Roberto Martinez Perez foi presiden-
te do DIEESE de 1978 a 1983.

Iara Heger ingressou no DIEESE em 1981 
como pesquisadora. Participou da criação 
da assessoria de imprensa do Departa-
mento, em 1987, e integra o setor até 
hoje.

João Carlos Gonçalves ou Juruna foi vice-
presidente e presidente do DIEESE entre 
1996 e 1998.

João Vicente Silva Cayres nasceu em Livra-
mento de Nossa Senhora, Bahia. 
Passou por diversos tipos de trabalho até 
ingressar na fábrica da Ford, em 
1988, como eletricista. Fez faculdade de 
Economia. Conheceu o DIEESE em 
1998, no PCDA. Foi vice-presidente do 
DIEESE na gestão 2004/2006. Atualmente 
é da Comissão de Fábrica do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC e presidente 
do DIEESE.

Joel Alves de Oliveira presidiu o DIEESE 
entre 1984 e 1989.
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Lenina Pomeranz foi diretora técnica du-
rante o período de 1962 e 1963.

Lilian Arruda Marques ingressou no DIE-
ESE em 1990, como técnica da subseção 
da Contag. Foi supervisora do Escritório 
Regional do Distrito Federal até 2006.

Luiz Antônio Martins foi representante 
do Sindicato de Processamento de Dados 
do Rio de Janeiro na direção nacional do 
DIEESE, de 1992 até 2001.

Luiz Tenório de Lima foi membro fun-
dador do DIEESE, e tem uma longa 
trajetória dentro do movimento sindical 
brasileiro. Atualmente é vice-presidente 
da Nova Central Sindical de Trabalhado-
res (NCST).

Miguel Wady Chaia é mestre e doutor em 
Sociologia pela Universidade de São Pau-
lo. Escolheu o DIEESE como objeto de 
seus estudos na tese de doutorado, que se 
tornou um livro posteriormente. 

Mônica de Oliveira Lourenço Veloso 
foi presidente do DIEESE no biênio 
2001/2002 e vice-presidente em 
2003/2004. 

CONTADORES DE HISTÓRIAS

José Caetano Lavorao Alves foi vice-presi-
dente e presidente do DIEESE entre 1991 
e 1993.

José Maria de Almeida é integrante da di-
reção da Coordenação Nacional de Lutas 
(Conlutas).

José Maurício Soares ingressou no DIEESE 
em 1969, tendo atuado nas pesquisas de 
consumo e padrão de vida, tais como,  a 
Pesquisa de Padrão de Vida e Emprego 
(PPVE), a Pesquisa de Orçamento  
Familiar (POF) e a Pesquisa Nacional  
da Cesta Básica.

José Silvestre Prado de Oliveira, desde 
1982 no DIEESE, exerceu atividades de 
pesquisador na PPVE e na POF. A partir 
de 2004, assumiu a supervisão técnica do 
Escritório Regional de São Paulo. 

Laerte Teixeira da Costa é presidente da 
Central Autônoma dos Trabalhadores 
(CAT).

Lavínia Maria de Moura Ferreira atua no 
DIEESE da Bahia desde 1987 como téc-
nica da subseção do Sindicato dos Petro-
leiros, supervisora técnica do Escritório 
Regional e na coordenação de projetos em 
variadas frentes do Departamento.
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CONTADORES DE HISTÓRIAS

Nelson de Chueri Karam ingressou no 
DIEESE em 1986, como técnico da subse-
ção da Federação dos Bancários do Para-
ná. Tornou-se supervisor técnico do escri-
tório regional desse Estado e atualmente 
responde pela Coordenação de Relações 
Sindicais, pela direção técnica  
do Departamento.

Ofélia Aparecida Gomes de Carvalho 
começou a trabalhar no DIEESE em 1975, 
como secretária do diretor técnico, função 
que exerce atualmente.

Osvaldo Rodrigues Cavignato  foi um dos 
responsáveis pela constituição da subse-
ção do DIEESE no Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, em 1981, onde tem atuado 
como coordenador técnico. 

Paulo de Tarso Gaeta Paixão foi presidente 
do DIEESE em 1991 e 1994. No ano de 
2001 assumiu interinamente a presidência 
e foi vice-presidente da instituição nos 
anos de 2001 e 2002. 

Pedro Paulo Martoni Branco técnico do 
DIEESE desde o final dos anos 70. Teve 
participação na elaboração de pesquisas 
do DIEESE.  

Renato Costa Lima Filho está na direção 
sindical regional do DIEESE do Rio de 
Janeiro desde 1997. Atualmente é coorde-
nador do Escritório Regional.

Ricardo Franzoi ingressou no DIEESE 
como técnico, no Escritório Regional do 
Rio Grande do Sul, nos anos 80.  
Atualmente é supervisor desse Escritório 
Regional.

Rosana de Freitas entrou no DIEESE, 
em 1984, como estagiária de biblio-
teconomia. Atuou na Secretaria de 
Projetos e na coordenação do Projeto 
de Memória dos 50 Anos da Instituição. 
Atualmente é responsável pelo setor de 
relacionamento do Departamento. 

Rubens Ramacciato trabalhou no DIEESE 
entre 1960 e 1967, executando atividades 
de office-boy, datilografia, impressão de 
boletins e recebimento das contribuições 
dos sindicatos associados. 

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça tor-
nou-se técnico do DIEESE em 1981, 
trabalhando inicialmente na subseção 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo. 
Foi coordenador técnico dos Escritórios 
Regionais e Subseções e diretor técnico do 
DIEESE entre 1990 e 2003.
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CONTADORES DE HISTÓRIAS

Silvia Maria Manfredi atuou na Escola 
Sindical do DIEESE, ministrando cursos 
e contribuindo na formulação da meto-
dologia de educação da instituição, entre 
os anos de 1983 e 1988.

Sirlei Márcia de Oliveira ingressou no 
DIEESE em 1985, como digitadora.  
Coordenou a pesquisa de campo do 
ICV e, em 2001, assumiu a Secretaria de 
Projetos, onde está atualmente.

Solange Sanches foi estagiária do  
DIEESE em 1978 preparando dados para 
o 1º Congresso da Mulher Metalúrgica. 
Mais tarde, em 1982, foi pesquisadora de 
campo da PPVE. Atuou na Secretaria de 
Projetos e, entre 2000 e 2003, foi mem-
bro da direção técnica como coordenado-
ra de Pesquisas.

Suzanna Sochaczewski está na instituição 
desde 1984, desenvolvendo  
atividades nas áreas de pesquisa,  
assessoria e educação. Entre os anos  
de 2000 e 2003, foi membro da direção 
técnica do DIEESE, coordenando a  
área de Educação.

Terrânia Maria Bispo ingressou no  
DIEESE em 1990 como secretária, cargo 
que ocupa atualmente no Escritório  
Regional do DIEESE do Distrito Federal.

Vera Lúcia Mattar Gebrim ingressou na 
instituição em 1978, como estagiária. 
Posteriormente, trabalhou nas áreas de 
pesquisa e assessoria. Entre os anos de 
2004 e 2005, foi membro da direção téc-
nica, coordenando a área de Pesquisas do 
DIEESE.

Walter Barelli começou a trabalhar no 
DIEESE em 1966. Em 1968, tornou-se 
diretor técnico da instituição, cargo que 
exerceu durante 22 anos.

Wilson Aparecido da Costa Amorim 
ingressou no DIEESE em 1987, como 
técnico de subseção. A partir de1995, 
integrou a direção técnica da instituição, 
coordenando as Linhas Setoriais e aos 
Atendimento dos Sócios. 
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Ipea/Iplan, 1990.

BARRETTO, Sergio Augusto Jabali. Análise nutricional de uma cesta de alimentos baseada no 
consumo. São Paulo, 1996. Dissertação (Mestrado).
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homogêneas do RMSP. Revista da Fundação Seade, v.1 , nº 3 , p.5–11, 1985.

CHAIA, Miguel Wady. Conhecimento e organização sindical: a trajetória do DIEESE. São Paulo, 
1988, Tese (Doutorado).

. Intelectuais e sindicalistas: a experiência do DIEESE, 1955–1990. Ibitinga, SP: Huma-
nidades, 1992.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. 
Diagnóstico do complexo metal-mecânico brasileiro. São Paulo: DIEESE e CNM/CUT, 1998.

.  Os trabalhadores e a reestruturação produtiva na construção civil brasileira. Série Estu-
dos Setoriais, nº 12, fev/01. São Paulo, 2001.

. 20 de Novembro de 2000 � Dia Nacional da Consciência Negra. São Paulo.

. 5 anos do Plano Real – Separata, julho/99. São Paulo.

. 8 de março de 2000 – Dia Internacional da Mulher. São Paulo.

. 8 de março de 2001 – Dia Internacional da Mulher. São Paulo.

. A necessidade de uma política salarial no Brasil. Série Pesquisas DIEESE, nº 3, ago/91. 
São Paulo, 1991.

. A questão do salário mínimo. São Paulo, 2001.

. A questão do salário mínimo. São Paulo, 2002.
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