
Joanópolis é uma bucólica cidade na região bragantina de São 

Paulo, no pé da Serra da Mantiqueira, próxima à divisa com Minas. 

Com população pouco superior a 13 mil habitantes, tem muitos 

de seus filhos espalhados por outras localidades. São homens e 

mulheres que decidiram buscar novos desafios na vida. A família 

Vilaça foi uma delas.

José Antonio Vilaça chegou a São Bernardo do Campo ainda 

menino. Na década de 1960, a cidade passava por um boom 

desenvolvimentista, com a incipiente indústria automobilística 

forjando o progresso; a exemplo da vizinha Diadema, recém-

emancipada politicamente e em franca expansão de seu parque 

industrial. 

Morador da outrora conhecida “terra dos batateiros” e posterior 

berço do sindicalismo brasileiro, não demorou para Vilaça 

conhecer Diadema. Ele que fez o curso técnico em contabilidade 

e, depois, administração e direito, em 1968 passou a trabalhar 

na Metalúrgica Injecta (hoje extinta). Ali foi empregado e, mais 

adiante, sócio, quando recebeu o convite para integrar o Rotary 

Club de Diadema, do qual é fundador. 

JOSÉ A. VILAÇA
4º Presidente 

1992
1996
a
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Gestão

No início dos anos 1990 o Brasil ainda vivia sob efeitos 

de vários planos econômicos capitaneados por Dilson 

Funaro, Bresser Pereira e, no governo Collor, por 

experiências ainda mais radicais, com a ministra Zélia 

Cardoso de Mello. Foi uma época de ajustes, lembra 

Vilaça, mas que não ameaçou a continuidade da 

organização. “Por ser entidade filantrópica, a Sodiprom 

recebeu muita ajuda”, destaca. 

Na condição de entidade apartidária, a Sodiprom 

sempre manteve um relacionamento saudável com o 

poder público local. Chegou a ter mais de uma centena 

de jovens encaminhados à Prefeitura por um bom 

tempo, mas, em razão de mudanças administrativas, a 

Municipalidade decidiu rescindir o convênio.   

Como rotariano desempenhou várias atividades no Município (entre as quais as empresariais junto à Associação 

Comercial e ao Ciesp) e, assim, conheceu e se aproximou de José Baraldi. “Sendo do Rotary, que traz o ideal de 

servir a comunidade, encontrei na Sodiprom uma maneira de colocar em prática este desejo: servir a comunidade. 

E na Sodiprom estou há 35 anos”, conta o rotariano que a presidiu por quatro anos.
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Hoje, na mão inversa, há o 

Serviço de Convivência da 

Sodiprom que, por meio de 

convênio, recebe 120 jovens que 

a Prefeitura manda. São meninos 

e meninas de alta vulnerabilidade 

social, recebendo alimentação, 

aulas e atividades sobretudo 

artísticas para o desenvolvimento 

pessoal e exercício da cidadania. 

Um dos fatores que marcaram 

a sua gestão, destaca, foram as 

reformas estruturais. Já existia o 

primeiro prédio, mas somente com um pavimento. Construiu-se o andar superior, dedicando o primeiro piso ao 

refeitório, e ocorreu uma boa reforma nas instalações da cozinha e nos banheiros.

Vilaça deixou a presidência, mas continuou apoiando os sucessores, na condição de diretor (o que, aliás, é usual 

nas gestões da Sodiprom). E, com isso, acabou participando também da modernização do refeitório e cobertura 

da quadra de esportes.
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O que esperar do futuro?

– Haverá muita luta ainda – diz, taxativo. A incidência 

da alta carga tributária de que reclamam as empresas 

pode prejudicar de certa forma o futuro da Sodiprom, 

uma vez que o processo de aprendizado dentro 

dessas companhias corre o risco de encolher e, com 

isso, a colocação dos jovens.         

“O país sempre tem alterações econômicas. 

Recentemente participamos de audiências no 

Congresso para defender a nossa atividade, porque 

estava se criando dificuldades com o propósito de 

esvaziar o trabalho. E não podemos desperdiçar o 

que já fizemos e ainda temos por fazer, porque além 

de facultar ao aprendiz o primeiro emprego, nós da 

Sodiprom temos a preocupação de dar a este jovem 

a cidadania. Aqui formamos, antes, o cidadão e não 

só o trabalhador”, enfatiza.

E depois de afirmar que “só o Sistema `S` não 

tem capacidade de absorver todos os jovens que 

necessitam de formação”, Vilaça conclui: “Por 
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legislação, o aprendiz tem de estagiar e obriga-o a ficar uma vez por semana na entidade, onde damos orientação 

social, trabalhando com suas famílias, além de uniforme, alimentação e dentista gratuitos. E isto não é reconhecido 

como formação, daí a luta ser permanente”.
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Em um passado distante, a terra foi povoada pelos índios coroados, 

coropós e puris. Sabe-se lá quanta riqueza por ali passou e, foi 

retirada, especialmente depois da Bandeira do capitão Pires Farinha, 

no Século XVIII. A exemplo de tantos outros povoados da riquíssima 

Província das Minas Gerais, o distrito de São José do Barroso tem 

muita história pra contar. Antes vinculado à Comarca de Mariana, foi 

elevado a município em 1953, recebendo o nome de Paula Cândido, 

em homenagem ao médico sanitarista, filho ilustre da terra, formado 

pela Universidade Sorbonne, em Paris. Francisco de Paula Cândido 

tornou-se membro da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro e é 

o patrono da Cadeira nº 20 da Academia Imperial de Medicina, hoje 

Academia Nacional de Medicina.

Seu conterrâneo Divino Jorge da Silva é também um homem de 

muitas histórias. Cresceu na roça, como costuma dizer, caminhando 

uma hora a pé pra ir à escola e outro tanto na volta para vencer a 

distância de 6 km. E não tinha barriga-me-dói porque o pai fazia 

questão que todos os filhos estudassem. 

DIVINO JORGE
5º Presidente 

1996
1998
a
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Quinto filho de uma prole de 11, Divino chegou a Diadema em 1964. 

Veio junto do pai, mãe e oito irmãos (dois já eram casados). O pai, 

agricultor e carpinteiro, vendeu um naco de terra, cavalo e charrete e 

se mandou para aquela terra que tem o nome de uma joia adornada 

que reis e rainhas portavam na cabeça: Diadema. 

A cidade, que já contava com tios e alguns amigos chegados uns 

anos antes, serviu de base para o menino de 14 anos iniciar uma 

trajetória vencedora.  Da casa construída em mutirão, na rua Estados 

Unidos, Divino partiu para a vida. O primeiro trabalho foi na Seeger 

Reno, como menor aprendiz. “Eu tinha Carteira de Trabalho de Menor 

(um documento outrora existente) e era registrado. Fiquei três anos 

lá e admito ter sido uma grande escola, em todos os sentidos”, relata. 

Aperfeiçoamento

Na empresa entrou como aprendiz de mecânica geral e saiu como 

supervisor do setor de Ferramentaria. “Quando completei 18 anos tive 

um pequeno aumento, mas eu achava que merecia mais, porque fazia 

de tudo e era homem de confiança”, recorda-se. Nessa época partiu 

para outros aprendizados, fazendo cursos técnicos de eletrônica e 

hidráulica. “Eu só fui fazer administração de empresas quando tinha 
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38 anos já”, explica ele, que trabalhou por mais de sete anos na Volkswagen na área de produção / usinagem. 

“Tive um alto salário e mais benefícios”. Mas isto não era tudo ainda para Divino Jorge. Ele, que também fez curso 

adicional de mecânica e cuidou da frota interna na Volkswagen, tinha o sonho de “fabricar alguma coisa”.

Desde criança via o pai cuidar da máquina de café, na roça, e gostava de ver aquilo. Interessou-se logo cedo por 

máquinas, portanto. Com o tempo, um de seus irmãos abriu uma empresa para fazer polimentos. Um de seus 

clientes era a empresa Injecta, tendo entre os sócios José Antonio Vilaça, que anos mais tarde seria seu antecessor 

na presidência da Sodiprom. Mundo pequeno este.

A empresa dos irmãos Silva, Polimet, nasceu da oportunidade somada aos olhares atentos dos empreendedores, 

como conta Divino: “Tinha uma empresa em Osasco que fornecia peças para a fábrica de fogões Brasil, mas não 

tinha quem fizesse o polimento. Eu não entendia de polimento, porém conhecia de mecânica, e assim montamos 

a Polimet, no Jardim Canhema, em outubro de 1976”. Com o tempo a empresa abriu uma segunda planta em 

Boituva (por incentivo da Prefeitura local) e hoje 

concentra toda a sua atividade lá, a pouco mais 

de 100 km da capital.  Atualmente a Polimet faz 

peças para aparelhos fitness e algumas peças de 

reposição para motos.

O caminho para a Sodiprom se deu por meio 

de um conterrâneo (de prenome Geraldo), que 

o levou para o Rotary de Diadema. Lá esteve à 

vontade, pois já conhecia o Vilaça e não tardou 

a se relacionar com o Carlos Alberto Baddini, 
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conheceu o juiz Álvaro Galhanone e, claro, o sr. 

Baraldi a quem trata como “irmão de igreja”, uma 

vez que ambos eram católicos.

E em meio a tantas histórias, Divino coleciona 

mais uma: “Certo dia o sr. Baraldi me chamou para 

uma reunião na Sodiprom, feita à sombra de uma 

árvore... Nela ele me convidou para ser presidente. 

Eu confesso que não queria, mas ele acabou me 

convencendo”. 

 

Gestão

Na segunda metade da década de 1990 o Brasil passou 

a conhecer mais de perto a informática. E o atento 

presidente não teve dúvida. “Meu sonho era que a 

entidade se autofinanciasse, como houvesse muita 

procura por cursos de informática, na época, abrimos 

cursos. De dia os meninos aprendiam gratuitamente 

e à noite esteve aberto a outras pessoas , o que nos 

gerou receita pois estas pagavam”.  

A bem equipada Sala de Informática é um dos 
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marcos da sua gestão, admite. A isto junte-se as reuniões do Rotary, na própria Sodiprom, dando um notável 

impulso.

Embora seja grato aos empresários, o homem Divino sempre valorizou o capital humano. “Eu tinha uma 

preocupação enorme com os colaboradores, pois não podia nem pensar em perder gente como o sr. Salvador, 

a d. Neide, a Lia, da cozinha, ou a d. Cida, esposa do César Mesquita (hoje falecida), que fez um grande trabalho 

administrativo, dando outra dimensão para a Sodiprom. Na gestão do Vilaça, inclusive, fez um belíssimo trabalho, 

equivalente a uma ISO 9000. Era uma mulher firme, dura às vezes, mas muito competente”.

Curiosamente diz que participou mais da Sodiprom antes presidi-la. “Muito mais como diretor que como presidente”, 

mas creio que a missão designada foi cumprida.

Sala de Informática, revitalizada em 2018
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Acaraú, em tupi guarani, significa “peixe preto” ou “comedouro de 

acarás (peixes)”. Bem ao norte do estado do Ceará (acima de Sobral), 

no paradisíaco litoral nordestino existe uma cidade com este nome. 

Politicamente independente desde 1882, Acaraú já foi “Barra do 

Acaraú” e “Oficinas”, por sinonímia com uma grande Charqueada 

– possivelmente a primeira do Brasil, instalada em 1799 –, também 

conhecida por “Oficina de Carnes”.  Não é incomum ouvir-se histórias 

de piratas por lá, que praticavam o escambo com os nativos desde 

antes da sua organização como distrito e Município. Local de porto 

aberto, com quase 50 mil habitantes, tem N. Sra. da Conceição como 

padroeira. A mesma santa que inspirou o bairro de V. Conceição e, 

posteriormente, Diadema – a sua coroa. Coincidências? Talvez. O 

certo é que Acaraú é um convite para se conhecer o Brasil.

E foi nesta Acaraú dos jangadeiros, que nos levam até onde os sonhos 

nos permitem, que o sr. Mesquita montou um de seus prósperos 

negócios: uma salina. Mas o ágil empreendedor não parou por aí 

e realizou negócios ainda na Bahia, Rio de Janeiro e tantas outras 

capitais. Daí seu filho César dizer, hoje, com orgulho: Nasci em 

Salvador e um pouco em cada capital.  

CESAR DE MESQUITA
6º Presidente 

1998
2002
a
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César Mesquita chegou a São Paulo com apenas 

dois anos de idade. Viajou o país também, mas 

estudou na terra bandeirante. Fez o ginásio (hoje 

o equivalente ao 1º grau) e o colegial (2º grau) 

no paulistano bairro de Pinheiros e formou-se 

em engenharia mecânica pela FEI (Faculdade 

de Engenharia Industrial, em São Bernardo do 

Campo). 

Com o empreendedorismo em seu DNA, 

comenta: “Mesmo estudante, eu sempre quis 

fazer alguma coisa, construir algo meu. Daí 

montei a empresa”. Ele tem uma laminação de 

aço e está em Diadema desde 1984. 

No restaurante onde almoçava sempre encontrava alguns empresários. E conversa vai, conversa vem, conheceu ninguém 

menos que o sr. Baraldi. Como precisava de uns rapazes para serviços auxiliares na empresa, contratou quatro guardinhas 

da Sodiprom. 

A austera e organizada Aparecida Maria (também conhecida por d. Cida), sua mulher, que cuidou do administrativo da 

empresa e ajudou a Sodiprom na Secretaria também, chegou a ser cogitada para a presidência da entidade, mas não quis. 

Então o César, que já era diretor da Casa e rotariano, aceitou o desafio.
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Gestão

“Quando cheguei tínhamos mais de 200 meninos 

colocados e 400 em sala. Era preciso ampliar as instalações, 

daí partimos para a construção do prédio baixo”, lembra-se 

o presidente que botou a mão na massa, fez um mutirão 

com profissionais amigos e diz: “No final gastamos apenas 

RS 33 mil. Foi na raça mesmo, pois teve gente que não 

cobrou telhado, outro deu a mão de obra... e assim 

levantamos o prédio, só inaugurado na gestão seguinte”.

O engenheiro César logo se amalgamou à sociedade local 

e participou da vida de Diadema de forma muito presente, 

tendo colaborado ainda com a construção dos prédios do 

Ciesp e do Corpo de Bombeiros. 

Atualmente o fã confesso de Ariano Suassuna passa a 

maior parte do tempo cuidando da fazenda, no interior do 

Estado, mas a cada seis meses diz que faz questão de visitar 

a Sodiprom. 

Sobre o futuro ele é otimista. Entende que a estrutura da 

Sodiprom é sólida e que a parceria com o Rotary Club dá a 

necessária garantia de gestão próspera e transparente.
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A vida é feita de oportunidades, por isso precisamos estar 

sempre atentos. Daí o antigo ditado que poucos jovens devem 

conhecer, mas deveriam interpretá-lo: “Se o cavalo passar selado 

à sua frente, monte. Pode ser que você não tenha outra chance”. 

No final da década de 1950 a grande novidade do país era o 

presidente bossa nova, Juscelino Kubitscheck, e a indústria 

automobilística, que logo seria chamada de “o carro chefe 

da economia”. Durante as décadas seguintes esse segmento 

econômico – que colocou no mapa do desenvolvimento toda 

a região do ABC paulista – houve a construção de fábricas e a 

circulação intensa de técnicos e engenheiros de várias partes do 

mundo, sobretudo da Europa e Estados Unidos. 

Um dos brasileiros que surfou bem nesta onda foi Sideneo 

Torres. Em 1979, decorridos 20 anos da chegada das primeiras 

montadoras de automóveis, ele já tinha passado pela Toyota, 

Willys-Overland (mais tarde incorporada pela Ford), Scania 

e Chrysler. “Eu tive a felicidade de estar formado na área.  

Trabalhando na prancheta, convivi especialmente com muitos 

europeus”, conta o engenheiro mecânico, que ainda fez pós-

SIDENEO W. T. RIOS
7º Presidente 

2002
2006  
a
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graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, cursou administração e lecionou (na Unip) por 12 anos no 

curso de Engenharia de Segurança. 

Ainda em 1979, deixou o trabalho com as montadoras e foi para a norte-americana MSA do Brasil, fabricante de 

equipamentos de segurança. “Respondi por toda a área de Operações da empresa. Inicialmente, minha função 

era nacionalizar equipamentos, que até então eram importados. Essa necessidade se deu devido ao aumento 

dos impostos de importação (alguns itens em até 200%), determinado pelo regime militar,  para criar empregos 

e melhorar os conhecimentos técnicos no Brasil. Ali atuei por 25 anos e nos últimos anos fui responsável  pelas 

operações no Brasil e das empresas da MSA no Peru, Chile e Argentina. “Eu participei disso”, conta, orgulhoso, o 

ex-diretor da MSA que atua em Diadema até hoje.

Com tanta experiência adquirida, Sideneo Torres abriu a própria empresa há 12 anos. É a H2S (que carrega o 

prenome dos filhos), produzindo partes de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Também produz máscaras 

de tecidos para proteção da corona vírus. O carro chefe são os componentes para máscaras profissionais (EPIs). 

“Hoje atendo vários fabricantes de EPIs. Trata-se de um bom negócio em tempos normais e com a pandemia 

então... só aumenta a demanda. 

O empresário destaca também seu trabalho junto à Associação Brasileira das Normas Técnicas, revelando que é o 

fundador do “Comitê Brasileiro 32 da ABNT” para EPIs (máscaras, óculos, capacetes etc). Em 2008, recebeu o título 

de Comendador de Segurança do Trabalho por atuar há mais de 30 anos na área, participando na elaboração de 

normas e portarias.
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Gestão

Quando entrou na MSA, o gerente geral da MSA era rotariano de carteirinha. Nessa época, o gerente geral apresentou 

o Eng. Sideneo para o então presidente da Sodiprom, Henrique Udo Tissen, para resolver alguns problemas de 

manutenção que havia na Sodiprom. “Antes mesmo de ser diretor aqui eu fiz serviços de manutenção, junto com 

o pessoal da MSA (reparando a parte elétrica, cuidando de vazamento de laje etc). Atuei como diretor da Sodiprom, 

durante as presidências do Divino e do César”.

Entre ser rotariano e presidente da Sodiprom a distância foi pequena. Ele que já conhecia a Casa, sobretudo as suas 

carências, aceitou o convite do colega César Mesquita e assumiu a direção. “Fizemos alguns ajustes administrativos 

e lutamos pelo incremento da receita operacional”, descreve Sideneo, explicando a dificuldade contábil logo no 

início da gestão: “Quando assumi havia R$ 60 mil em caixa e só de acertos com o INSS foram necessários R$ 45 

mil”. Nos quatro anos de gestão ele reformou as instalações da cozinha realizou reparos na edificação em geral. 

“Na realidade fiz poucas obras, a maior parte do tempo foram as de manutenção mesmo”. A exemplo de seus 

colegas que passaram por todas as diretorias, destaca o trabalho colegiado dos rotarianos na gestão da Sodiprom. 

Depois de deixar a presidência , continuou na diretoria como tesoureiro até a gestão passada quando passou para o 

companheiro Francisco, deixando o caixa suprido para projetos futuros. “Tivemos, na sequência, presidentes muito 

dinâmicos, além da contratação do Waldir que imprimiu outro ritmo. A somatória só enriqueceu o trabalho”, conclui.
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Tomás Antônio Gonzaga, poeta português arcadista do século XVIII, 

viveu em Minas Gerais e escreveu “Marília de Dirceu”. É de sua lavra, 

também, as “Cartas Chilenas”. Em seu mais famoso texto (de 1792), 

Dirceu é sujeito lírico. Os poemas, tratando de amor, de liberdade, 

são autobiográficos.  

Dirceu Pereira de Aquino, brasileiro, paulistano do Brás que cresceu 

na Mooca e já na vida adulta mudou-se para São Bernardo do 

Campo, escreveu “Linhas do Destino”. É de sua autoria, também, 

“Não planejar pode dar Certo”. A primeira obra é autobiográfica e 

mescla o (antigo) misticismo com a (moderna) tecnologia.

Amante da liberdade, Dirceu Aquino se deu bem na área de TI mas 

confessa que nunca teve fixação por uma profissão. “Trabalhei em 

loja de parafusos e, depois, meu primo me convidou para trabalhar 

no banco, quando houve uma convocação para aquilo que na 

época se chamava ´cérebro eletrônico´. Fiz curso de computação, 

na sequência, e fiquei 35 anos na área de informática”. Do Banco 

Indústria e Comércio de Santa Catarina (absorvido pelo Bradesco) foi 

para a Fundação Sto. André, Servimec e GE, entre outras. 

DIRCEU P. DE AQUINO
8º Presidente 

2006
2010
a
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Mas o futuro ainda lhe reservaria uma outra 

experiência. Foi numa festa de família que 

reencontrou duas primas (professoras do 

Objetivo) e, conversa daqui e dali, soube que 

se associaram a outras quatro pessoas para 

montar uma escola em Diadema. Nascia o 

Colégio Integrado que, tempos mais tarde, 

seria gerido por Dirceu, sua mulher Lúcia, e 

um outro casal, em sociedade.     

A ideia era ter uma franquia do cursinho 

Objetivo e a escola fundamental daria a 

partida no projeto. Como Di Gênio não 

concedeu a franquia, as primas desistiram da sociedade do Colégio Integrado. “Minha mulher, que inicialmente 

passou a representar a prima na sociedade, se empolgou com a escola, foi cursar pedagogia. Ficamos 13 anos na 

parceira com mais um casal de sócios e depois nos separamos. A partir daí, Lúcia ficou com a parte pedagógica e 

eu a administrativa”, relata, destacando que hoje a escola tem 580 alunos, ao completar 35 anos. 

Por força da atividade, passou a ter contato com o gerente do Banco do Brasil local, o sr. Moacir, que era rotariano. 

E este não demorou a apresentar-lhe o Rotary Club, em 2002. Já envolvido com a educação, Dirceu abraçou a 

proposta da educação profissionalizante da Sodiprom. Pelo colégio contratou alguns aprendizes da Sodiprom e 

uma, em especial, marcou: “A Cíntia, deficiente, que trabalhou como nossa telefonista por mais de três anos. Uma 

pessoa extraordinária!”. 
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Gestão 

De início Dirceu Aquino decidiu valorizar o trabalho dos colaboradores. “Sei que muitas vezes, no dia a dia, os 

monitores fazem verdadeiras mágicas e transcendem expectativas; daí o reconhecimento do nosso capital humano”, 

sublinha, ao destacar as sinergias que conseguiu com esta política de valorização.

Nesta época contratou-se um profissional da área de marketing e a sociedade conseguiu ainda uma perua Kombi, 

em doação.

De forma sintética, ele resume o resultado do trabalho no emocional da festa de formatura dos alunos Sodiprom. “É algo 

extraordinário. Enquanto no meu colégio temos formaturas mais contidas, aqui você vê uma explosão de emoções. É 

um sentimento que transborda e atinge a todos nós”. 

A Feira de Ideia, que acompanha as formaturas, é outro ponto a ser destacado. “Surgem de sete a oito boas ideias todo 

ano e os diretores acompanham e votam pelas melhores”, ilustra.

Sobre o futuro ele diz: o que a Sodiprom já faz, de per si, é muito significativo. A persistir na qualidade e presteza 

do trabalho já será satisfatório, uma vez que a vocação é bem 

definida e os propósitos fielmente executados.

Muitas vezes o governo “inventa coisas”, como a mudança da Lei 

do Aprendiz que, se vingar, inviabilizaria a Sodiprom. Com isso 

perderia Diadema, o Estado e o país pois que existe demanda 

reprimida do ponto de vista da formação. É preciso manter o 

foco e a luta.
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Existe, de fato, uma força que nos leva inexoravelmente a 

lugares e nos oferece situações, ou a vida é uma coleção de 

fatos coincidentes?  

Em 1993 o sr. Eduardo e a d. Maria Antonieta ganharam uma 

neta. A família estava em festa, mas tinha uma preocupação: 

o que fazer com o escritório de arquitetura da nova mamãe? 

Por coincidência, o filho Edson acabara de sair da empresa em 

que trabalhava. E foi pra Diadema cuidar do escritório da irmã 

por uns 40 dias (a “quarentena” de parturientes, antes, era de 40 

dias mesmo!). Já formado em engenharia civil, Edson Vasques 

cuidava apenas da administração.

“E não é que começou a aparecer serviço de engenharia, nesse 

tempo?”, lembra ele. Com um profissional de engenharia à mão, 

mais uma de arquitetura e o pai especializado em hidráulica, ele 

não teve dúvida: juntou as expertises e criou a GRV Projetos e 

Instalações, empresa consolidada que atua até hoje, por sinal.  

Atualmente casado, pai de uma menina de 16 anos e pós-

graduado em Segurança do Trabalho, Edson Vasques, tomou 

contato com o Rotary de Diadema em 1994, por meio de Geraldo 

Lucas. E como todo rotariano acaba conhecendo a Sodiprom... 

as peças foram se encaixando rapidamente.

EDSON VASQUES
9º Presidente 

2010
2012  
a

65



No Rotary Edson conheceu o sr. Baraldi, que lhe 

apresentou a Santa Casa, o convidou para o Grupo 

de Jovens Empresários do Ciesp-Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo e a Sodiprom.  

O Grupo de Jovens Empresários foi todo para 

a Santa Casa e o engenheiro Edson escolhido 

como provedor da Santa Casa de Diadema, onde 

criou o Núcleo Educacional, na segunda metade 

da década de 1990.

Gestão

Ter o apoio da diretoria foi muito fácil para o mandato de Edson Vasques, uma vez que todos já se conheciam, 

inclusive de outras atividades além Sodiprom.  

Seu principal desafio foi se adaptar rapidamente às novas regras estabelecidas pelo governo, que alteraram o fluxo 

de vida das entidades. “Como nós sempre fizemos um trabalho sério, focado e independente, tivemos até mais 

facilidades que algumas entidades similares”, lembra Vasques, recordando que em sua gestão os alunos passaram a 

trabalhar quatro dias na empresa conveniada e uma vez por semana ficavam na Casa para o ensino concomitante. 

“Em um primeiro momento tivemos de readequar despesas, ajustar orçamento, pois houve necessidade de 
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contratação de mais professores, criação de novas turmas etc...”, explica ele, hoje satisfeito pelo trabalho de toda 

a sua diretoria que o apoiou integralmente nos novos desafios: 

“O resultado do nosso trabalho é animador, pois entre tanta gente de bem que formamos, em todos esses anos, 

temos ótimos trabalhadores, empresários de sucesso, profissionais liberais reconhecidos, bombeiro, juiz e tantas 

outras profissões. Mais importante ainda é que forjamos cidadãos exemplares”, finaliza, acrescentando ter orgulho do 

Rotary e da Sodiprom.
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Em 2012 o mundo experimentou várias mudanças: a ONU 

reconheceu a Palestina como estado observador; Usain Bolt 

conseguiu novos feitos históricos nas Olimpíadas de Londres; o 

robô Curiosity pousou em Marte e foi anunciada a descoberta do 

Bóson de Higgs, popularmente chamada de “a partícula de Deus”. 

Houve crise financeira internacional, também, e novas medidas 

foram reclamadas, em diversos níveis. No Brasil foi sancionada a Lei 

da Ficha Limpa; o Brasil que já tinha há um ano a primeira mulher a 

presidir o país, Dilma Rousseff, também passa a ter o primeiro negro 

a presidir o Superior Tribunal Federal.

Neste ano de 2012 a Sodiprom tem novo presidente, Mauro Hollo, 

que começou a observar de perto a performance e implantou 

mudanças. 

Nascido no bairro paulistano da Saúde, ele veio para Diadema aos 

16 anos. Na cidade escolhida cresceu, trabalhou, estudou, namorou 

e casou. Atuou como pespontador de sapato, office boy, arquivista 

e assistente de RH, passando por diversas empresas, entre as quais 

Bayer, Coca-Cola, Viação Diadema, Varig, Brastemp e Cargill.

MAURO HOLLO
10º Presidente 
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Porque gostou da área, Hollo dedicou-se a Recursos Humanos 

e, de forma natural, às relações humanas – indo cursar 

psicologia. Fez vários cursos no segmento organizacional e 

logo depois dividiu o tempo com a psicologia clínica. Em 1990 

montou a Konsult, empresa de consultoria, mas atualmente 

trabalha até mais com psicologia clínica, no consultório do 

bairro paulistano de São Judas. 

Com a MH Treinamento, hoje, divide o tempo entre a Capital 

e a Estância de Bragança Paulista, onde fixou residência e 

preside o Rotary Club local. Uma outra vocação, pois também 

passou pelo Rotary de Diadema (foi presidente em 2002) e 

governador assistente do Distrito 4420 (gestão Herrera).

Gestão

A relação de Mauro Hollo com a Sodiprom começou ainda na década de 1990, com passagem por várias das diretorias da 

entidade. Uma inteligente fórmula pela qual passam os presidentes da Sodiprom, pois quando assumem a direção já conhecem 

bem a sociedade e mantém o bom funcionamento, juntamente com o colegiado de diretores.  

O psicólogo comenta várias ações implementadas pelos antecessores, como as reformas estruturais, convênios, criação da 

área de marketing etc. “Aí chegou a hora do RH. Afinal, eu era da área e isso facilitou o planejamento”, comenta.

Em duas gestões, Mauro lembra que iniciou com a reforma do mobiliário e ajustes no prédio principal, para melhorar a 
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apresentação da Sodiprom como um todo. “O empresário que vem nos visitar precisa sair orgulhoso e satisfeito de ser parceiro 

de uma entidade bem organizada”, justifica.

Sequencialmente, e com aprovação de toda a diretoria, houve substituição de alguns profissionais, com base na nova política de 

subsistemas de RH – ou seja, planos de cargos e salários, definindo responsabilidades; além da criação de um Comitê Gestor; 

contratação de nutricionistas e de coordenadoras pedagógicas.

“Foi um trabalho de fôlego, com adoção de estrutura salarial horizontal, área de eventos sociais, treinamento, desenvolvimento, 

avaliação de desempenho (meritocracia), enfim, uma grande mudança de cultura”, destaca o novo gestor, que contou com 

o apoio e envolvimento de toda a diretoria – reitera.

Cabe destacar que a Sodiprom não visa nenhum 

lucro, mas para manter a estrutura funcionando (só 

lembrando que apenas refeições são servidas mais 

de 300 por dia) são necessários recursos e estes só 

se conseguem com uma gestão eficiente. “Nossos 

treinamentos visam não só motivar o colaborador, 

mas também produzir resultados”, enfatiza. 

A implantação dos subsistemas de RH durou um 

ano e a mudança de cultura consome pelos menos 

outros cinco. “Mas vale a pena, porque hoje temos 

uma outra Sodiprom, uma entidade renovada, que 

agrega mais de 130 parceiros”, completa.
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Em 1969 o homem já pisava na Lua, enquanto a Terra começava 

a impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento gerado no pós-

guerra.  Nesta época o Brasil gerava oportunidades e foi nesta onda 

que a família Souza deixou os campos redondos (tradução livre do 

tupi guarani “Nhu-puan”) da pequena Nipoã, a noroeste do Estado, 

para se achegar a progressista Diadema.     

 

De mala e cuia chegaram pai, mãe e nove filhos, entre os quais o 

pequenino Celso, o sétimo. “Os irmãos mais velhos foram procurar 

um emprego normal, enquanto os mais novos, eu entre estes, 

buscavam alguma outra oportunidade”, recorda-se. Foi nessa busca 

que o esperto Celso encontrou um lugar que, segundo ele, “não 

remunerava diretamente, mas dava uniforme, material escolar, apoio 

familiar, enfim, um lugar acolhedor. Era o início da nossa Sodiprom”.

 

O patrulheiro Souza, seu sobrenome que adotou, como nome 

de guerra, recebeu o número 6 na Sodiprom. Às vésperas de 

completar 11 anos, foi encaminhado para o 1º Cartório de Notas 

e Registro de Imóveis de Diadema, no centro, onde trabalhou 

por dois anos. “O sr. Joviniano de Castilho Jr. me deu tudo que 

precisava. Aos 12 anos, deixei de pertencer ao quadro da Sodiprom 

CELSO P. DE SOUZA
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e fui contratado diretamente pelo cartório e então me 

afastei dos patrulheiros mirins”, lembra Souza, que iniciou 

suas atividades fazendo autenticações, reconhecimento 

de firmas etc. Dois anos depois ele foi promovido a 

auxiliar e nesta função ficou até completar 18 anos. Foi 

emancipado pelos pais, (era necessário ter 21 anos) para 

ser nomeado escrevente, passando a lavrar escrituras. 

“Fiz carreira e fiquei 33 anos no cartório. Fui o primeiro 

escrevente do Estado, a ser nomeado por tempo de 

exercício na função, ficando dispensado de uma sabatina. 

Como escrevente fiquei até os 41 anos de idade”.

 

Casou aos 23 anos e hoje tem dois filhos e quatro netos, 

estudou contabilidade e administração de empresas e se 

mostra agradecido ao sr. Castilho e à Sodiprom. Apenas 

como registro: contemporâneo dele, na turma de 

formação e depois no Fórum, é o Toninho Verardi (veja 

mais no capítulo dos ex-alunos), filho do sr. Salvador. 

Faz parte da Diretoria da Santa Casa de Diadema, 

rotariano (já foi presidente e governador assistente), 
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participou em 3 diretoria da Associação Comercial, foi 

fundador da Transitória Casa do Caminho (albergue 

noturno, construído há 22 anos, que atende pessoas em 

situação de rua) e atua como voluntário até hoje, Souza 

é proprietário do Grupo Domínio Imóveis – empresas em 

fase de transição para os filhos.

Gestão

Concluindo o segundo mandato à frente da Sodiprom, 

Celso Paula de Souza acompanhou de perto todo o 

desenvolvimento de Diadema. Lamenta a cidade ter crescido sem planejamento urbano em razão de seu crescimento 

repentino e espera uma nova mudança de perfil. “A cidade hoje é dormitório; somos uma cidade de serviços. Passamos 

por mudança de plano diretor e a Prefeitura quer trazer de volta as indústrias que saíram. Como o Rodoanel está aqui do 

lado, acho que isto pode ocorrer”, analisa.

A cidade hoje tem dois shoppings, demonstrando que há potencial de consumo. “Diadema parece pobre, de helicóptero, 

mas o poder aquisitivo é bom; basta lembrar que os metalúrgicos têm os melhores salários do Brasil” - perfil de seus 

habitantes na maioria.

“Na Sodiprom eu defendo a preparação do jovem não só para o mercado de trabalho – pois esta situação é momentânea 

– mas para a vida, oferecendo orientação profissional e cidadã”.
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Ao completar o Jubileu de Ouro, Souza destaca que em sua gestão conseguiu uma área contígua de 750 m2, para agregar 

mais um trecho que era necessário, nos fundos do terreno. Foi através de concessão de direito real de uso, construiu a 

cobertura da quadra e o terceiro prédio com 1.000,00 ms2. Para ampliar em mais 9 salas de aula e um salão social.

Finalizando, destaca: “Começamos do nada e hoje estamos em uma área superior a 5.000 m2, com muitos alunos e 

aprendizes, oferecendo cursos técnicos, atendimento odontológico, assistência social, três refeições ao dia e apoio familiar 

e social de uma forma geral. Nesses 50 anos formamos vínculos com mais de 40.000 pessoas em Diadema, seja de forma 

direta, por meio de cursos e trabalhos voluntários ou remunerados, seja por serem filhos ou netos de ex-Sodiprom.

Inauguração do prédio 3

76



CELSO P. DE SOUZA
11º Presidente 

77



78



A vida é uma coletânea de desafios. E para Marcelo Biagioni a 

coisa não é diferente. Ao menos no que diz respeito à Sodiprom 

o novo presidente ganhou “um bilhete duplamente premiado”. VP 

na gestão anterior, ele assumiu o comando da entidade (abril de 

2020) no exato momento em que era declarada a pandemia do 

novo corona vírus – uma situação absolutamente atípica em todo 

o mundo. Engenheiro, especializado em estratégia de negócios 

e sistemas de informação, Biagioni vai ter de colocar todo o 

seu conhecimento científico, o de vida e ainda contar com um 

pouco de sorte para dar a volta por cima nos próximos meses. 

Isto porque, a exemplo de todas as organizações empresariais e 

do terceiro setor, a Sodiprom teve redução de receita no ano de 

2020. Com a diminuição do ritmo de produção e vendas, e a não 

utilização da mão de obra dos aprendizes, empresas parceiras 

também sentiram os efeitos econômicos. Equalizar receita e 

despesa, manter a Casa em funcionamento (a partir do segundo 

semestre) e ministrar aulas à distância são desafios extraordinários 

enfrentados pela nova gestão. É um exercício de resiliência que, 

certamente, deixará a todos mais fortes. Passados os primeiros 50 

Anos, a vida da Sodiprom – afinal – só está recomeçando.

MARCELO BIAGIONI 
12º Presidente 
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