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SIDENTE

A construção de um país, de uma cidade, ou de uma família 

não acontece por passe de mágica. É preciso amor, dedicação 

e muito trabalho. Assim é com a Sodiprom também. Da ideia 

de se tirar as crianças das ruas, do trabalho infantil que não 

apresentava perspectiva de futuro, à profissionalização efetiva, com 

encaminhamento socioeducativo, houve um grande caminho a 

ser percorrido.

Várias pessoas se juntaram ao “insight” do juiz Álvaro Galhanone e 

formaram um dos maiores movimentos cívicos que se tem notícia 

em toda a história da região.  Donas de casa, operários, funcionários 

públicos, profissionais liberais e empresários se juntaram em uma 

nobre causa: proteger e criar condições para uma vida próspera e 

escorreita dos jovens de Diadema.

A Sodiprom é um movimento cidadão que deu certo. No início éramos poucos, mas com o passar do tempo milhares 

de pessoas foram se apaixonando pela causa e dando suas valorosas contribuições para a construção deste maravilhoso 

projeto que se consolidou como referência social. A luta ainda é grande, para a manutenção e crescimento do que 

conseguimos até aqui. Mas hoje temos a certeza que fizemos o trabalho certo. 

Orgulho é uma palavra que resume bem o que todos sentimos nessa data. São 50 Anos de História, de conquistas e 

de avanços. A todos os que contribuíram os nossos reais agradecimentos. Que este livro sirva de guia e inspiração para 

quem tem um sonho de tornar o país um pouco melhor.

 

Marcelo Biagioni 



PATROCINADORES

Objetivo e determinação é o binômio que fez da Domínio Imóveis 

uma empresa orgulhosa de seu passado e alinhada com o presente 

e o futuro.

Somos testemunhas do esforço, crescimento e relevante papel que 

a SODIPROM cumpriu neste seu Jubileu de Ouro. Uma luta grande, 

mobilizando pessoas influentes, grandes corporações, empresas médias e de pequeno porte. Juntos, também, muitos 

do povo, em sua humildade e sabedoria, partindo para o voluntariado. Todos, sem exceção, têm o nome escrito na 

História de um dos maiores projetos sociais do País. Procurando oferecer as melhores condições de moradia e realizar 

sonhos de milhares de pessoas ao longo das últimas décadas, a Domínio Imóveis sente orgulho de ter colaborado, 

decisivamente, para a sustentação e crescimento da SODIPROM. Crescemos irmanados e juntos trilhamos o futuro.

Que venham os novos Desafios, pois o espírito de luta e a determinação em fazer acontecer é sinônimo da SODIPROM. 

Conte conosco.

Toda empresa precisa de equilíbrio e compliance, para que realize suas 

obrigações fundamentais, obtenha lucro e, também, possa desempenhar 

uma atividade solidária.

Para atender às necessidades da pequena, média e grande empresa, e até 

mesmo de uma organização do 3º setor, surgiu a SR Empresarial, prestando 

serviços nas áreas de gerenciamento, contábil e jurídica, oferecendo assessoria 

e confiabilidade na elaboração das Demonstrações Financeiras, Contratos, Escriturações e Rotinas de RH, entre outros.

Essa mesma desenvoltura, com experiência e tecnologia aplicada, nos tornou uma empresa parceira da SODIPROM, desde 

o final do século passado. Somos testemunhas do esforço, crescimento e relevante papel que a SODIPROM cumpriu 

neste seu Jubileu de Ouro. Aos diretores, empresas parceiras, funcionários e colaboradores, as nossas homenagens.

Que venham os próximos desafios. Estaremos juntos.
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Sempre que uma peça brilha é porque houve o devido polimento. O 

material bruto, oferecido pela natureza ou produzido pelas mãos do 

homem, é assim. Metaforicamente, com as pessoas se dá o mesmo. 

Nascemos, crescemos e para se alcançar o sucesso é preciso 

receber um polimento – na educação, formatando o nosso caráter.

Nós, da Polimet, que vimos muitos jovens sendo polidos na SODIPROM, nos orgulhamos de participar dessa história, 

como parceiros. Parabéns aos jovens que procuram se lapidar, se deixar polir para a vida. Parabéns aos funcionários, 

colaboradores e professores, responsáveis pelo trabalho. E parabéns a todos os diretores que tiveram coragem e 

abnegação em favor de uma causa maior. Parabéns SODIPROM pelos 50 Anos muito bem polidos e lapidados.

Chegamos ao fim de 2020, um ano de muitos desafios, mas também de 

muitas conquistas para a SODIPROM. Um ano de importantes avanços e 

reestruturações.

Nós, da Elma Eletrometalúrgica Ltda, queremos agradecer, mais uma vez, 

o trabalho exemplar, a dedicação e o comprometimento dos aprendizes, docentes, colaboradores e terceirizados 

que vivem a SODIPROM e se orgulham de ser parte desta instituição.

É reconfortante ver que o time da SODIPROM luta pela causa da Instituição, fazendo com que ela seja lembrada 

com carinho por todos aqueles que por ela passaram. A SODIPROM tem o compromisso com a inovação, com a 

geração de conhecimento, de tecnologias e do emprego, que geram bem-estar à toda família.

Por isso, nestes 50 anos que a SODIPROM comemora, não poderíamos deixar de parabenizar e agradecer pelo 

vital trabalho realizado.

Por parte desta diretoria executiva, vocês podem continuar sempre contando conosco e nós contando com a 

responsabilidade da formação com excelência que é a marca registrada da SODIPROM.

Mais uma vez, PARABÉNS SODIPROM, de todo o time da Elma Eletrometalúrgica Ltda.

Um abraço fraterno e carinhoso.
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A PÁTRIA E A SODIPROM IRMANAM-SE 
NA MESMA DATA
O 19 de Novembro é dedicado à comemoração do Dia da Bandeira – símbolo nacional. Nesta data comemora-

se também o aniversário de fundação da Sociedade Diademense de Proteção ao Menor. Inicialmente a Sodiprom 

teve o nome de CAMPD, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Diadema, mas logo depois recebeu o nome 

atual, mantendo o ideário, equipe de colaboradores e estrutura. Em 19 de Novembro de 2020 a Bandeira Nacional 

comemora 111 anos. Nesta mesma data será orgulhosamente hasteada a Bandeira da Sodiprom, em comemoração 

aos seus 50 Anos. 

Para lançar mão de um lugar comum, pode-se afirmar que o Universo conspirou a favor! No mesmo dia em 

que se comemorava o Dia da Bandeira, em 1970, um grupo de 28 pessoas, capitaneadas por Álvaro Luiz 

Damásio Galhanone, juiz de Direito da Comarca de Diadema, que presidiu a reunião no Salão Nobre do 

Tribunal do Júri, foi fundada a entidade que mudaria a vida de muita gente no Município, oferecendo-lhes 

noções de cidadania, orientação e apoio social, além da iniciação profissional aos menores. À ideia do dr. 

Álvaro e ao entusiasmo do empresário José Baraldi, somaram-se outras pessoas. Na prática, uma parcela 

muito significativa de gente socialmente relevante arregaçou as mangas e trabalhou para tirar o menor das 

ruas e dar-lhe um efetivo encaminhamento. E isto alterou o perfil da sociedade local como, aliás, faz até hoje. 

Estimativamente, nada menos que 20.000 jovens carregam os ensinamentos da Sodiprom – sejam profissionais, 

comportamentais e, por que não dizer, sentimentais. Ao completar 50 Anos, a Diretoria decidiu produzir este livro 

para que existam registros históricos da vida dessas pessoas que sempre levam algo, mas deixam muito para a Casa. 

Como se verá adiante, a entidade mudou a vida não só de alunos que se tornaram aprendizes e ganharam o mundo 

depois. Mudou também a vida de famílias inteiras, que receberam orientação e apoio. E hoje, ao completar o seu 

Jubileu de Ouro, a Sodiprom sente-se honrada em ter uma cidade inteira reconhecendo seu valor; uma região 

toda grata pelos seus serviços; um Estado que a admira e um país que precisa tanto deste exemplo. 

Conheça um pouco de nossa História, filtrada não só pela Ata de Fundação, mas pelos ricos depoimentos colhidos, 

em entrevista, de vários colaboradores e ex-alunos – entre os quais se formaram grandes operários, empresários e um 

juiz de Direito. Mais que o encaminhamento profissional de jovens carentes, a Sodiprom ajuda a construir uma Nação.
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Álvaro Luiz Damázio Galhanone era o juiz de Diadema em 1969. No trajeto de casa para o trabalho ele passava, 

diariamente, pela praça central da cidade e via uns garotos engraxates com suas prosaicas caixinhas de madeira tentando 

ganhar uns trocados. Em um determinado dia viu um menino sozinho na praça e pensou: “Preciso tirar esses meninos 

da rua”. Foi o tempo de chegar ao Fórum, chamar o PM que ali trabalhava (o sr. Salvador) e dar-lhe o seguinte recado, 

de forma taxativa: “Pegue meu carro, vá até a praça e traga aquele garoto aqui que eu quero falar com ele”. Começou 

aí a realização da ideia.

Esta e muitas outras passagens são relatadas por sua fiel secretária, Célia Alves Benatti, uma das grandes personagens da 

Sodiprom. D. Célia, como é hoje tratada por quem a conhece, acompanhou pari passu a história. Neste ano do Jubileu 

de Ouro o juiz, aposentado, está com a saúde fragilizada e por isso descansa em casa. 

“É um homem inteligente, visionário, uma liderança muito forte. Ele, que nunca teve medo de nada, sempre foi generoso 

e participou de outras entidades também, além da Sodiprom”. A declaração é de Luciano Fernandes Galhanone, filho 

do dr. Álvaro, e também juiz de Direito (na Capital). 

O irmão, Luiz Álvaro, também seguiu a área e hoje é procurador do Município, em São Paulo. Da Sodiprom mesmo o 

dr. Luciano tem memória a posteriori, porque na época contava apenas quatro anos de idade. “Meu pai era firme, mas 

sempre foi muito presente, amigo, generoso e até mesmo mão aberta”, destaca, orgulhoso, lembrando que tão logo se 

aposentou da Magistratura abriu escritório de advocacia para passar aos filhos Luciano e Luiz Álvaro o que sabia na área. 

Já afastado da Sodiprom, o dr. Álvaro frequentava a comunidade católica do Jardim Paulistano, na Capital e, por convite 

do padre local, presidiu a creche da Associação Beneficente Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Foi uma creche 

modelar e não era incomum o papai colocar dinheiro do bolso”, revela Luciano, ao recordar que o dr. Álvaro a dirigiu 

por 10 anos, passando o bastão ao filho Luiz Álvaro.

DA IDEIA À REALIZAÇÃO
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Álvaro Luiz Darnásio Galhanone

Célia Alves Benatti
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Um dos pilares da civilização ocidental é, sem dúvida, a Grécia. Deixando-nos diversos legados, entre os quais a 

filosofia; a ciência política – com a criação e organização das cidades-Estado (pólis) – e em seu aspecto maior, 

a democracia; além da arquitetura; do teatro; das artes; e dos esportes (vide olimpíadas). É na Grécia que se 

encontram também guerreiros e estrategistas ao largo da História. Empreendedores têm na construção de barcos 

uma das primeiras formas de se praticar a engenharia. E foi da Grécia que saiu a família Estrazula – tradicionais 

fabricantes de barcos –, sob a proteção de Poseidon, o mitológico deus do mar, pra ganhar o mundo.

Da Grécia a família partiu para a Sicília, ao sul da Itália. De lá (sob a proteção de Netuno, uma vez que a jurisdição 

mitológica ali é a romana), os Estrazula chegaram a Barcelona e, dispostos a alcançar o Novo Mundo, partiram para 

Buenos Aires, Montevidéu e, finalmente, a gaúcha São Gabriel onde calçaram botas e vestiram bombachas. O ano 

era 1860 e os imigrantes por ali se instalaram, em uma próspera fazenda para onde o sr. Sylvio Moreira Estrazula 

vai todo mês encontrar três dos seus seis filhos e ver de perto como andam os negócios. 

Paulistano igual à mãe, dona Alda, aos 82 anos o sr. Sylvio é único filho vivo desta benemérita (o irmão mais novo 

faleceu). Seu pai, Olímpio, nasceu na fazenda (em São Gabriel), foi estudar medicina no Rio de Janeiro e logo 

depois veio a São Paulo para trabalhar. E na terra bandeirante conheceu Alda Moreira, cujo pai também teve de 

atravessar um imenso oceano para conhecer a d. Cândida. 

Se tem uma coisa que português não tem medo é de trabalhar e enfrentar intempéries, seja no mar, na terra ou 

no ar. Assim foi com o jovem Alberto também, que aos 18 anos saiu de Levira, a cidadezinha encravada na culta 

região de Coimbra, para tentar a sorte no Brasil. E a julgar pelo resultado, tirou a sorte grande em seu sentido literal.  

Alberto Simões Moreira trabalhou em uma padaria de São Paulo, casando-se com a filha do dono. Desta união 

nasceu a Alda. 

A Sede como alicerce 
da História
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D. Alda Moreira Estrazulas
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O fato é que os pais de d. Alda foram donos de empresa (Secos & Molhados na região cerealista da Paula Souza, na Capital), 

ganharam muito dinheiro (vindo a morar em um daqueles belos casarões na região da avenida Paulista, no início do século 

passado). Com a conhecida crise de 1929, venderam o casarão e compraram, entre outras coisas, uma área superior a 100 

hectares em Diadema. Tomando-se a Praça da Moça como referência, ao lado direito eram as terras de Alberto Simões 

Moreira e a esquerda a chácara, de sua propriedade também. Como fosse muito religioso, tinha entre outros amigos o bispo 

auxiliar d. Paulo Rolim (da arquidiocese de São Paulo, posterior fundador da diocese de Mogi das Cruzes) que lhe pediu para 

doar a área da chácara a um grupo de freiras canadenses.  Ele assentiu, mas colocou uma condição: que as irmãs abrigassem 

200 meninas da cidade, em regime de internato.

Como isto não ocorreu, houve quebra de contrato. E d. Alda, filha única e já na administração dos negócios, retomou a 

propriedade. E como fosse resultado de uma doação original, ela considerou a possibilidade de doar para outra instituição. 

“É aí que surge a Sodiprom, com uma proposta séria e que se tornou efetiva desde o início”, comenta Sylvio Estrázula, 

lembrando que sua mãe, d. Alda, também doou a área e construiu o prédio da APAE-Diadema, bem como o terreno da igreja 

Av. Paulista – Anos 1920
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dos Mórmons vizinha a Sodiprom. 

D. Alda, que teve o outro filho excepcional, presidiu a APAE, assim como Sylvio, também fundador, dedicou-se por largo 

período à causa. Dono da Condominus Administração de Condomínios, Sylvio Estrázula sempre esteve ligado à construção: 

explorou um porto de areia por cinco anos (tendo por vizinha a Pedreira então explorada pelos Jereissati), foi dono de olaria 

e de uma loja de materiais de construção na hoje Av. Alda. Com tamanha ligação com a Sodiprom lembra que contratou 

muitos jovens aprendizes para a loja de materiais e a imobiliária. Com os filhos tocando os negócios, sobra tempo para uma 

gestão mais light por isso divide o tempo entre Diadema e São Gabriel. “Fico 15 dias em cada lugar”, conta ele.

Sobre o futuro, entende que ainda exista muito trabalho pela frente. “Os jovens estudam pouco, no geral, e será preciso um 

esforço contínuo da Sodiprom porque ainda teremos de tirar muitos jovens das ruas”, finaliza.

 

D. Alda - Fundação APAE

19



20



A assembleia de fundação foi presidida pelo juiz 

Álvaro Galhanone e secretariada pelo contador 

Ikeda Toshio, no dia 19 de novembro de 1970, que 

lavrou a ata e a registrou no dia 22 de dezembro do 

mesmo ano. 
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ATA DE FUNDAÇÃO DA SODIPROM

19 de novembro de 1970

Presentes: Dr. Alvaro Luiz Damásio Galhanone, Dr. Leon 

Vidal Sion, Dr. João Marques de Azevedo Buonaduce, Danilo 

Campanela, Miguel Jorge de Midanda, Ikeda Toshio, Hélio 

Pinto Fonseca, Padre Carlos Coruzzi, Sonibay Alves Garcez, 

Antonio Carlos de Campos, Santo Teixeira, Reynaldo Cruz 

Moreira da Silva, Dr. Jorge Miyamoto, Edgard Antonio de 

Jesus, Abdul R. A. Chain, Armelim Coutinho, Nicola I.M. 

Somma, Sylvia Ramos Esquivel, Emanoel Leitão Francy, Raul 

B. Costa, Sebastião José Antonio, José Isaias, José Baraldi, Dr. 

Camillo Lellis de Salles Neto, Dr. Edson Leite, D. Célia Alves 

Benatti, Leozito Borges e A. M. Camacho.

1ª Diretoria Eleita

Presidente - José Baraldi

1º Vice Presidente - Dr. Edson Leite

2º Vice Presidente - M. Camacho

Secretário Geral - Ikeda Toshio

1º Secretário - Santo Teixeira

Tesoureiro Geral - Arnaldo Andrade

1º Tesoureiro - José Isaias
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Um dos “pais” da Sodiprom, era natural que o sr. Baraldi fosse o 

primeiro presidente. E assim foi. De sua fundação, em 1970, até 

1987 ele geriu a Casa.

Brasileiro, paulistano, José Baraldi era agrimensor de formação. 

Foi industrial, empreendedor nato, e voluntário em várias causas, 

como Sodiprom, Rotary Club, Interact (vinculado ao Distrito 

4420 do Rotary), Santa Casa, Lar do Ancião, além das entidades 

empresariais como Associação Comercial e Ciesp-Fiesp.

Casou com Clélia Palombo e teve três filhos: Ricardo, Eduardo 

e Ângelo. Morou no paulistano bairro do Brooklin até 1974, indo 

depois para as proximidades da represa Billings, no bairro Sete 

Praias, divisa entre São Paulo e Diadema.

Em 1967 fundou a Nitrile Rubber, em Diadema, atuando na 

fabricação de artefatos técnicos de borracha e plástico. A indústria 

foi próspera, relembra o filho Ângelo, e no ano de 1976 criou a 

patente do “Raspador de Haste”, hoje utilizado em escala mundial. 

JOSÉ BARALDI

1970
1987  
a

1º Presidente 
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José Baraldi participou da Sodiprom desde 

as primeiras conversas com o então juiz de 

Direito da Comarca, Álvaro Luiz Damásio 

Galhanone. A eles juntaram-se o PM Salvador 

Verardi, o promotor público Leão Vidal Sion e 

a multifuncional Célia Alves, secretária do juiz, 

no Fórum. 

Dr. Álvaro incumbiu o PM Salvador e o oficial 

de Justiça Edgar Antonio de Jesus de juntar 

os meninos no Fórum para uma conversa. 

Assim reuniu-se o grupo de 10 engraxates, 

devidamente cadastrados por dona Célia. 

Após esta reunião, ficou acordado que Antonio 

Camacho, empresário local, doaria uniformes 

e padronizaria as caixas de engraxates. 

Organizado o Grupo de Engraxates e seus 

apoiadores (no segundo semestre de 1969), 

ficaram assim distribuídas as tarefas: a d. Célia 

ficou na secretaria, o PM Salvador cuidaria 

da parte disciplinar e o sr. Edgar no apoio 

A formatura é um momento de orgulho para os jovens e seus 

familiares.
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geral. Mas era preciso avançar mais. E o inquieto juiz da Comarca – que não gostava de aparecer, mas era muito 

proativo, testemunham pessoas que com ele conviveram – decidiu criar uma Guarda Mirim em Diadema. E para 

tanto convidou mais pessoas para se juntar à causa, tão bem organizada que teve até uma ata. Desta força-tarefa 

(cuja primeira reunião ocorreu em 19 de novembro de 1970, no Fórum local) participaram industriais, contadores, 

bancários, religiosos, comerciantes e profissionais liberais, como advogados (veja mais no item Ata de Fundação.

JOSÉ BARALDI

Guarda Mirim formada pelo dr. Álvaro Galhanone

1º Presidente 

29



30



No início da década de 1970, o Banco do Brasil era uma 

instituição de fomento ao desenvolvimento econômico – 

como ainda faz com o crédito agrícola – e, portanto, presença 

mais que desejada nos Municípios brasileiros. Especialmente 

naqueles que acabavam de se emancipar politicamente, como 

foram os casos de Diadema (1958) – se desvinculando de São 

Bernardo do Campo – e de Osasco, deixando de pertencer a 

São Paulo (1962).

Era do interesse do banco, também, fomentar negócios, 

marcar posição e expandir atividades. Afinal, estava nascendo 

um novo Brasil, com a inauguração da moderna capital, 

Brasília, em 1960. 

No finalzinho da década de 1960, Osasco já demonstrava 

vocação para o progresso e, então, o Banco do Brasil mandou 

para lá um de seus melhores quadros: Carlos Alberto Baddini, 

como gerente-fundador.

2º Presidente 

INTE 
RINO

CARLOS A. BADDINI
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Ali o dedicado funcionário fez um trabalho exemplar. Quatro anos mais tarde a diretoria da instituição confiou-

lhe uma outra missão: ser o gerente-fundador da agência Diadema do Banco do Brasil. E Baddini veio ajudar o 

desenvolvimento da também novíssima cidade, com privilegiada posição geográfica, e por isso mesmo integrante 

do polo automobilístico brasileiro.

Homem de postura ilibada, com um certo ar austero, Baddini logo conheceu o empresário José Baraldi – cliente do 

BB. E não demorou para que o então gerente comprasse a ideia da Sodiprom e a ajudasse no seu desenvolvimento. 

O início da entidade e a chegada de Baddini a Diadema é mais uma das coincidências da vida. 

Tornado parceiro do sr. Baraldi na Sodiprom, Baddini assumiu interinamente a presidência da Sodiprom, por 

força de um afastamento motivado por saúde do colega. Consta que ele, como gerente do banco, conheceu 

praticamente todos os empresários da cidade e era comum os convidar a conhecer a entidade. Ele teve quatro 

filhos (duas mulheres e dois homens) quem crianças, conheceram a Sodiprom.

“Tenho poucas lembranças, mas a disciplina e uniformização dos guardinhas está na memória fotográfica”, diz o 

hoje advogado Carlos Aberto M. Baddini Jr., contando uma outra passagem envolvendo a Sodiprom: “Eu conheci 

Franca, já então capital do calçado, quando meu pai pegou a gente e a mãe, colocou-nos no Opala e fomos até 

lá buscar sapatos para os meninos. Lembro que o porta-malas do carro veio cheinho...” 

Importante: os calçados foram doados pelo fabricante, amigo deste relevante colaborador, e como o transporte 

foi feito por ele próprio, saiu tudo a custo zero para a Sodiprom. Ações que ficaram registradas na história da 

entidade, pelo homem discreto que muito trabalhou e pouco apareceu. 
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2º Presidente 

CARLOS A. BADDINI

Av. Piraporinha – Diadema/SP (Anos 1970)
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Neto de alemão com uma brasileira, Henrique Udo Tiessen é um 

homem de muitas histórias. Aliás, desde o nascimento, como 

ele nos contou em entrevista: “Meus pais eram brasileiros, mas 

queriam um nome germânico para mim e para o meu irmão. 

Como nascemos na época da Segunda Guerra (ele em 1943 

e o irmão em 1941), optaram por grafias brasileiras mesmo. 

Eram outros tempos...”, diz ele, acrescentando: “Assim, meu 

irmão foi batizado Frederico e eu Henrique Udo”.

Como a família da mãe tinha raízes em Porto Alegre/RS, 

Henrique brinca, dizendo que nasceu lá por encomenda. 

Entretanto, a vida toda foi em São Paulo, com direito a dois 

hiatos – quando ganhou Bolsa de Estudos, ao terminar o 

Colégio Porto Seguro, para estudar medicina nos Estados 

Unidos, e quando a família foi para Santa Catarina. Ele e o 

irmão, também médico, concluíram o curso na Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. 

HENRIQUE UDO TIESSEN 
3º Presidente 

1987
1992
a
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Mesmo dispensado do serviço militar, por 

excesso de contingente, serviu a Marinha 

como voluntário – uma vez que tinha 

guarnição na ilha, onde morava.  Não 

demorou e ele veio para São Paulo, onde 

montou uma clínica médica junto com o 

irmão Frederico. Nascer em Porto Alegre, 

estudar no Porto Seguro (SP) e viver em 

Santa Catarina ocasionalmente remeteram 

o médico aos ares germânicos no Brasil. 

Assim, em São Paulo foi trabalhar no Campo 

Belo – bairro de “colonização” alemã. 

O dr. Henrique fez cirurgia geral, 

especializando-se depois em cirurgia 

plástica (“meu desejo era a reconstrutiva e 

não estética”) e o irmão foi para a cardiologia. 

O pai, também empreendedor, foi dono de 

um grande laboratório, mas no final dos anos 

1990 tem problemas com o sócio e perde a mulher. Esta morte desestabilizou a família. Emocionado, Henrique 

conta que perdeu um filho também. “Aí me desinteressei de tudo, por um período”. 
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HENRIQUE UDO TIESSEN 
3º Presidente 

Vida empresarial

O destino sacrificou o médico e forjou o empresário. “Meu pai montou a Madex, Indústria de Plásticos (especializada 

em extrusão de plásticos para a indústria de madeira) mas teve um período difícil na vida. Eu conciliava meio período 

na medicina e meio na indústria. Como queria fazer reconstrução, na cirurgia plástica, e não tive como ir para a 

Suécia – na época, o melhor lugar para se aprender e especializar –, deixei a medicina e me dediquei à Madex”, conta.

Um dos clientes preferenciais da Madex, era ninguém menos que José Baraldi. E foi ali, no prédio azul da Imigrantes, 

que as conversas sobre patrulheiros 

mirins começaram. A Madex 

os contratou e o empresário 

Henrique Tiessen não demorou a 

se relacionar com José Antonio 

Vilaça, André Ribeiro, Oto Bethke e 

também participa da fundação do 

Rotary Club de Diadema. De lá para 

a Sodiprom foi um pulinho.

Ainda era o tempo do barracão de 

madeira, mas já se fazia um trabalho 

de fôlego com os meninos carentes, 

a fim de dar-lhes reais noções de 

Sede da Madex é vista da Rodovia dos Imigrantes
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cidadania e iniciar-lhes na vida profissional. 

Além do cliente e agora também amigo 

Baraldi, ele conheceu a Mara (administrativa), 

o sr. Salvador (o PM que cuidava da disciplina, 

voluntariamente) e, claro, a dona Neide.     

Como médico voluntário realizou algumas 

consultas, na Sodiprom, tratando do que 

chama problemas menores de saúde. “Eu e 

o Baraldi concordávamos que era preciso 

aumentar a receita, para o crescimento da 

entidade”, lembra.

Em 1987 assumiu a presidência. Em dinheiro 

de hoje (2020) a Sodiprom recebia algo como 

R$ 100,00 e o aprendiz outros R$ 100,00 

das empresas conveniadas. “Foi muito difícil, 

mas contamos sempre com um time bom”, 

destaca, ilustrando em seguida: “O sr. Baraldi, 

a d. Neide e o sr. Salvador são fundamentais na 

história, pois foram ele que regaram a planta, 

que cresceu”.

Sr. Salvador e D. Neide
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HENRIQUE UDO TIESSEN 
3º Presidente 

Gestão

Para ele, o mais gratificante nesses 50 anos é ver o progresso da Sodiprom. 

Lembra que junto com o antecessor, José Baraldi, conseguiu expandir o número 

de empresas conveniadas e que os processos de treinamento evoluíram. 

“Precisávamos preparar o jovem, não só dar o uniforme”, ensina ele, recordando 

que, diferentemente dos dias atuais, havia adolescentes, na época, que nunca 

tinham manuseado um prosaico telefone. “Era preciso saber falar ao aparelho”. 

E emenda: “Vi, agora pouco, um aluno tendo aula pelo iPad. Isto é gratificante”. 

Puxando histórias pela memória ele conta que tinha uma sintonia extraordinária 

com d. Neide. “Lembramos, outro dia, de ter comprado salsichas para uma festa 

de formatura e relógios pra sortear”. 

E depois de relatar o caso de um jovem-problema que ficou dois anos na Casa – 

com histórico comportamental ruim – e, dada nova chance, recuperou-se, sente 

que o trabalho foi bem feito. É preciso pegar na mão de uns, empurrar outros, 

enfim, “pegar o touro na unha” como se diz no interior. Mas tudo sempre vale a 

pena, porque a alma não é pequena – com a devida licença poética.  

Pra finalizar, Henrique Tiessen deixa um conselho a quem possa interessar: “Use a 

oportunidade que está tendo, ganhe conhecimentos, e procure, sempre, ser um 

dos dez melhores no que faz”.
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