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O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos completa 60 

anos em 22 de dezembro de 2015. Ao longo desses anos, o Departamento contribuiu para que 
o movimento sindical brasileiro construísse sua história na defesa dos interesses dos 
trabalhadores. A celebração dos 60 anos da instituição é, antes de tudo, uma vitória dos 
trabalhadores e, com isso, uma vitória da sociedade brasileira. 

O DIEESE atua nas áreas de assessoria, pesquisa e educação. Os principais eixos 
temáticos que orientam toda a produção da entidade são: a) emprego; b) renda; c) negociação 
coletiva; d) desenvolvimento; e) políticas públicas. Desde sua fundação, o DIEESE desenvolve 
pesquisas e indicadores permanentes que têm corno objetivo gerar informações para os 
trabalhadores e a sociedade em geral. Coopera substancialmente para o aprofundamento das 
instituições democráticas e para a sustentabilidade de um Estado de Direito no país, sempre se 
pautando pela produção de conhecimento, capaz de iluminar a ação, as escolhas, as 
negociações, a formulação de propostas, programas e ações. Conhecer para intervir, 
promovendo a mudança no sentido da igualdade, da justiça e da solidariedade, como valores 
universais para a nossa sociedade. 

Dado o histórico do DIEESE e sua contribuição para o conjunto da sociedade brasileira, 
sobretudo para o fortalecimento da atuação da classe trabalhadora nos espaços democráticos 
de participação, para subsidiar os gestores públicos na elaboração de políticas sociais de 
emprego, trabalho e renda, bem como para fornecer dados à comunidade científica para a 
realização de pesquisas acadêmicas, este Departamento se legitima e se fortalece cada vez 
mais enquanto instituição produtora de conhecimento e prestadora de serviços públicos. 

Em comemoração aos 60 anos do DIEESE e em homenagem a todas as suas 
conquistas, acredito que seja mais que merecida essa homenagem na forma de Salva de 
Prata, como reconhecimento e estimulo para que o DIEESE prossiga trabalhando, cada vez 
mais com habilidades e técnicas, aperfeiçoando suas obras. 

Assim, submeto este projeto de lei para análise e aprovação. 
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