
UNOS
Em 50 anos muitos foram os alunos que passaram pela Sodiprom. Calcula-se número superior a 20 mil. Como 

em outras atividades, na vida, há uma dispersão natural das pessoas. Da mesma forma, alguns deles ainda estão 

por perto da entidade, como o caso do juiz de Direito de Diadema, do bombeiro que já fez palestras aos novatos, 

do operário que ajuda a cuidar de atividades sociais, do funcionário da Câmara e do empresário-parceiro.



MATERIALIZAÇÃO DE UM SONHO

O ano é 1995. A turma é a segunda e última do período e o aluno é o Maurício que, anos mais tarde, conquista o 

que sempre teve em mente e nunca revelou (ou melhor, não tinha até aqui, como ele próprio admitiu): comandar 

uma grande metalúrgica.

Aos 12 anos o menino já tinha vontade de trabalhar, de sair à luta e conquistar o mundo. Com tamanha insistência, 

os pais concordaram, mas impuseram uma condição: não abrir mão dos estudos, em hipótese alguma. 

“Fui procurar um curso que me desse acesso ao mercado de trabalho. Tinha o Senai, com ferramentaria, e a 

Sodiprom que dava um curso de formação técnica e cidadã. Optei pelo segundo, por ser mais propício ao meu 

momento”.

Maurício da Costa já ouvia falar muito bem da instituição e se apresentou à rua Oriente Monti, 131, no Centro. Nesse 

mesmo dia esteve acompanhado de seis amigos que, juntos, fizeram uma prova de admissão. Passou no teste, 

mas a Casa tinha outros critérios a serem preenchidos e o rapazinho não foi aprovado no quesito vulnerabilidade. 

“Eu estava um pouquinho acima do que pedia a Sodiprom”. 

Engana-se quem imaginou a sua desistência. Focado no objetivo, pediu para a mãe ir conversar com a d. Neide. 

Sensibilizada, a funcionária que se autoproclama “mãezona de todos eles” deu um jeito e acolheu aquele garoto 

de olhos brilhantes, oferecendo-lhe a oportunidade reivindicada.

“Lembro da professora Ieda que me acompanhou no curso, que durou três meses”, diz o hoje bem sucedido 

advogado que teve ainda de ultrapassar mais obstáculos. “Com um mês de Sodiprom, quebrei o braço. Mas não 

desisti. Escrevia com a mão esquerda e fazia prova oral. Já a digitação ficou facilitada porque tinha feito datilografia”, 

comenta Maurício, vivenciando a época de implantação da internet no Brasil.
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Habilitado, foi encaminhado à empresa Inaflex para substituir um rapaz 

que tinha quebrado a perna, lembra ele sorrindo. “Quando o funcionário 

retornou, eu saí. Após o que fui encaminhado a outras empresas, mas 

a concorrência era grande....”  Até que um dia o menino foi fazer 

uma entrevista na Conforja. Era ele e mais um grupo de rapazes, 

totalizando seis. A companhia priorizava os iniciados na Sodiprom 

e que pretendiam começar uma carreira. “Foi a oportunidade que 

pedi a Deus” – afirma, convicto. E confessa um segredo, guardado 

até aqui. “Quando subi a rampa (no caminho da portaria para a 

recepção), pela primeira vez, me veio um pensamento forte 

na cabeça: um dia vou comandar isto aqui”. Premonição ou 

coincidência? A crença é de cada um e o fato é que o destino 

se cumpriu. Em 2020, ano marcado pelos 50 Anos de vida 

da Sodiprom e 25 de suas atividades na companhia, é o 

dr. Maurício da Costa quem comanda a Uniforja (novo 

nome da Conforja) – subindo diariamente aquela 

mesma rampa que um dia lhe acendeu a centelha.

Com orgulho, ele descreve as funções pelas quais 

passou na empresa, das rotinas de aprendiz 

operando copiadora, organização de arquivos, 

correspondências etc até assumir o RH. Por 

motivos pretéritos, em abril de 1998 a Conforja 

faliu. Um grupo de funcionários decidiu, então, estruturar 

cooperativas com o objetivo de retomar as operações. Em 2000, 

com a unificação das cooperativas, reorganização societária e um único 
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plano de gestão, nasceu a Uniforja, ocupando a mesma planta.

Em 2001, aos 21 anos de idade, Maurício foi convidado para ser o diretor administrativo da nova companhia. “Neste 

processo de reorganização comandei 10 áreas: portaria, limpeza, qualidade, RH, TI e obras, entre estas”, descreve, 

afirmando ter sido “uma missão bacana”.

Aquela formação inicial de 1995, na Sodiprom, completou-se 10 anos depois. Em 2005 o jovem estudante 

apaixonado pela metalurgia (desejo semelhante ao do pai, que trabalhou na Forjaria São Bernardo), diploma-se na 

UniABC e torna-se o dr. Maurício da Costa, atualmente pós graduado em Direito Empresarial (pela PUC-SP). Hoje 

ele tem sob a sua batuta as áreas Jurídica, de Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação.
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Aos 38 anos, no auge do vigor físico e intelectual, o comandante da Uniforja não esquece “o berço”. Ao contrário, 

durante a entrevista concedida especialmente para este livro chegou a se emocionar. “Na Sodiprom existe uma 

magia difícil de explicar. É desde o acolhimento, a preparação, os ensinamentos, tudo ali é feito com muito amor”, 

resume, com voz embargada.

Sobre o conselho de ex-aluno que daria, ele é taxativo: “Eu não sou ex. Eu sou aluno até hoje, porque continuo 

aprendendo e o meu vínculo com a entidade não acaba”. Para os meninos conveniados que têm hoje, como 

aprendizes, ele dá a dica: “Agarrem a oportunidade, porque dentro da Sodiprom você passa por uma espécie de 

escâner e sai de lá, sempre, muito melhor”.
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DE PAI PARA FILHO

Um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Assim, é muito comum encontrarmos na história da Sodiprom as 

segundas gerações de ex-alunos/aprendizes e já partindo para a terceira. Uma dessas boas heranças, e altamente 

emblemática, é personalizada por Toninho Verardi, ninguém menos que o filho do sr. Salvador.  

Homem forte, com cara de bravo, Antonio Carlos Verardi trabalha na Câmara Municipal de Diadema. No 

Legislativo municipal ele é o chefe da Segurança e impõe respeito. A apresentação é formal, fechada, mas 20 

minutos de conversa depois surge o homem comum, desarmado, tão boa praça quanto o pai. 

Sempre acompanhando a trajetória do pai, Toninho (que hoje tem um casal de filhos com mais de 30 anos) 

conhece bem a história de Diadema e, claro, da Sodiprom, pois ajudou a construí-la – e isto não é força de 

expressão. 
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“A gente levava enxada e fazia os campos de futebol pra brincar”, historia o homem ao lembrar da área onde hoje 

está a entidade. Ali também participou da construção do barracão e ajudou a abrir buraco para a fossa séptica.

Ainda garoto trabalhou como office boy de d. Sonia Putz (mulher do prefeito Ricardo – gestão 1973-77). Conheceu 

também a d. Alda e tanta gente importante na cidade que fica até difícil reter todos os nomes na memória.

Número 27 na matrícula dos Patrulheiros Mirins da Sodiprom, Antonio Carlos ficou na entidade até os 14 anos. 

Trabalhou no Fórum e depois no Cartório. Já adulto repetiu o pai e foi instrutor voluntário na Casa, por seis anos, 

passando a conhecida “Ordem Unida” para os meninos.

Para ele, falar da Sodiprom é como fazer um autoelogio já que a trajetória profissional do pai e parte da dele 

também estão umbilicalmente ligadas à Sociedade Diademense de Proteção aos Menores. “Tenho 

orgulho de ter ajudado a construir essa história”, resume.
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Quem conhece o Samuca Linhares, sabe: ele sempre carregou a questão social na veia, é do seu DNA.

Samuel Soares Linhares, nascido na Capital, está em Diadema desde os sete anos de idade. É nesta cidade que 

assentou suas bases. Cresceu, trabalhou, fez família (casado, tem três filhos e cinco netos) e cuidou de muita gente 

como, aliás, faz até hoje. 

 

Em 1976, o Samuquinha tinha 13 anos incompletos. Bateu à porta do barracão e conseguiu a vaga para se formar na Sodiprom. 

Nesta casa aprendeu as primeiras noções profissionais, ajudando nas peças da Polimatic (frisos) e da Conexel (conectores/

parafusos), empresas conveniadas que davam as primeiras oportunidades aos meninos, por meio de convênio com a 

entidade. Simultaneamente, o sr. Salvador passava as noções de disciplina e de tudo isto nenhum deles parece esquecer.

“Na época o Fórum precisava de um guardinha e a d. Neide perguntou ao nosso grupo quem conhecia melhor Diadema. 

Eu me apresentei e fui encaminhado”, relata, destacando uma outra lembrança: “Fui pra lá para trabalhar com o dr. 

Haroldo Pinto da Luz Sobrinho (juiz da 2ª Vara), um homem muito rígido com todos, comigo inclusive”.

Vivenciando os contrastes sociais – de sua mesa de café, em casa, para a mesa dos juízes, que via, 

e estava autorizado a se servir, por exemplo – de uma cidade em formação, e transformação, ele 

passou seis meses no Fórum e pediu transferência para a Blindex (empresa que produzia botões 

de comando de máquinas). Trabalhou inicialmente como guardinha, enquanto fazia curso 

de ferramenteiro no Senai. Saiu da Sodiprom, aos 14 anos (compulsoriamente), e foi 

contratado direto pela empresa, onde ficou por 15 anos. De lá encaminhou-se para 

a Autometal e, decorridos 35 anos de trabalho em empresas metalúrgicas, se 

aposentou. 

SOCIAL NA VEIA 
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Em 2017 foi convidado a trabalhar no gabinete do prefeito e desde o ano passado, 2019, é o coordenador do Centro Público 

do Inamar, cuidando do espaço que abriga o Observatório Astronômico de Diadema, o Conselho Tutelar e uma sala reservada 

à Sodiprom. No local existem atividades diárias, como aulas de dança e de música.

“Hoje sou muito grato à Sodiprom”, diz Samuel, que também teve o filho Rafael, hoje bancário morando em Portugal, 

formado no curso básico. 
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Desde criança o filho do sargento Chiquinho e da professora Maria Cleide sabia o que era ter disciplina, 

regras e caráter. Assim foi fácil moldar a sua personalidade a estes valores que, hoje, ele reconhece 

como fundamentais e os aplica no seu dia a dia, inclusa a atividade profissional. 

Kleber Leles de Souza é, hoje, um dos 16 juízes da Comarca de Diadema. Homem simples, elegante e 

educado, o juiz de Direito é ex-aluno Sodiprom.   

Nascido na Capital, chegou a Diadema ainda criança e por aqui cresceu. Já na fase da adolescência, Kleber 

recebeu a indicação de um amigo do pai sugerindo-lhe a Sodiprom. Submeteu-se à prova, passou e fez 

o curso de formação, de seis meses, inclusa a “Ordem Unida” da qual não esquece. Ali cursou datilografia 

também.

Com esta base adquirida, tentou trabalhar no Tribunal de Justiça. E conseguiu a vaga de escrevente, “depois de 

passar na prova de datilografia”, lembra ele hoje entre sorrisos. A sua iniciação no Judiciário seria uma vocação 

inata ou teria recebido influência do meio?

O próprio juiz responde: “Creio que ter a mãe professora, o pai militar e mais os ensinamentos adquiridos na Sodiprom 

me influenciaram a fazer Direito”.

Atento ao crescimento do Município, o dr. Kleber tem ciência que Diadema cresceu de forma desordenada e isto 

provocou carências sociais. Por isso entende que o poder público, juntamente com a iniciativa privada, poderia 

fomentar mais instituições de propósitos similares aos da Sodiprom, especialmente nas áreas mais periféricas.

VALORES PERMANENTES
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Revelando ter amigos de infância e um cunhado também formados na entidade, o juiz 

mostra-se grato à Sodiprom e enxerga um bom futuro, fundamentalmente pelo seu DNA. Na avaliação do dr. Kléber 

Leles de Souza, ela é uma instituição importante, que estabelece valores. “E estes ficam por toda a vida!” 
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Diz o velho adágio que a gente só dá o que tem. E como o PM Jair Donisete Carneiro tem muita educação, não 

teve dúvidas: expandiu essa qualidade no seu cotidiano. Já aposentado, o Tenente Emérito Carneiro ou, como 

também é conhecido, “Tenente Carneiro, o Bombeiro Brasileiro” é chamado com frequência 

aos cursos de educação que ministra para crianças em idade 

escolar ou, ainda, em palestras para discutir segurança 

de uma forma mais abrangente. 

Nascido em Diadema, ele foi aluno da Sodiprom. E 

por um acaso (hoje) divertido. No início dos anos 1980 

aventurou-se a levar uma caixa de engraxate para a praça 

e se estabelecer. Só “faltou combinar com os russos”, 

como diria o folclórico Mané Garricha, e os garotos que 

já estavam ali, tomando conta “do ponto”, colocaram-no, 

literalmente, pra correr.

“Só sei que sai em disparada, entrei numa rua ao lado e pulei 

um muro grande, para me proteger”, conta ele, acrescentando em seguida: “Do lado de dentro, dei de cara 

com a d. Neide!”. Daí pra frente é história. O menino Jair foi acolhido e matriculou-se na Sodiprom. Fez o curso de 

formação, trabalhou com as peças da Conexel, e serviu como patrulheiro em uma empresa no Jardim Ruyce.

Por motivos familiares, mudou-se para a cidade de Cambuí, no Paraná, onde viveu de 1982 a 85, voltando então para 

a sua Diadema. Então com um curso de desenho mecânico feito em Londrina, passou a desenhar (mais tarde criou 

o brazão dos Bombeiros de S. Bernardo do Campo), até que influenciado por um amigo entrou para a Defesa Civil 

REPLICANDO A EDUCAÇÃO
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de Diadema, gostou, e daí partiu para o Corpo de Bombeiros, onde fez carreira. 

De 1989 a 91 atuou no 24º Batalhão de Diadema e depois foi servir no 8º GI (Grupamento de Incêndio, em S. 

Bernardo do Campo). Trabalhou muito na parte educativa da corporação. Criou o personagem “Mangueirinha” e o 

caminhão que hoje serve para levar o Papai Noel oficial da cidade, é presença garantida nas Campanhas do Agasalho 

e, ainda, em cerimônias de homenagem a pessoas ilustres como Roberto Leal, Jair Rodrigues e Marcelo Rezende, 

entre outros.

O tenente Carneiro reconhece que teve uma boa educação em casa, mas faz questão de destacar o que aprendeu 

na Sodiprom: “Os ensinamentos focavam muito no respeito, hierarquia e disciplina, que a 

gente leva para a vida inteira”.
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ALUNOS 
ATUAIS



UNOS 



Quando a Sodiprom foi criada, é provável que uma parte considerável dos pais dos atuais alunos não fosse nascida. No 

entanto, o espírito que a instituição carrega ao longo do tempo é tão forte e tão real que os alunos de hoje – no ano em 

que a entidade completa 50 Anos – têm a mesma percepção de coleguinhas do século passado. 

Carla Geovana Oliveira Santos é uma dessas alunas. Ela tem 16 anos, três irmãos menores, cachorro, calopsita e 

papagaio, no bairro Eldorado, onde mora. Com a cabeça cheia de sonhos, ela diz que já fez curso em outra instituição, 

mas que resolveu tentar a Sodiprom agora. E justifica: “Eles abrem muito o nosso pensamento. Sei que vou crescer 

muito aqui”, diz a futura médica veterinária.  

O FUTURO EM MARCHA
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Vitor de Oliveira também tem 16 anos e reside na V. Nogueira. Ele já completou o curso de formação e hoje é aprendiz 

na Thyssenkrupp de Diadema. Lá o jovem atua meio período na área de RH e meio na produção. O objetivo dele é ser 

um profissional de T.I. E para tal está se valendo da base da Sodiprom. “Eu aprendi ética, em primeiro lugar, e depois 

informática e logística”, revela Vitor, concluindo: “Até vir pra cá não conhecia a Sodiprom, mas confesso que superou 

expectativas”.

ÉTICA, INFORMÁTICA...
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SENSO DE PERCEPÇÃO

Alex Victor Batista dos Santos, 19 anos, é de Vila Conceição. Fez o curso de formação na Sodiprom e foi para 

a Concomitância. Atualmente trabalha na Thyssenkrupp, na área de T.I. Na empresa conheceu T.I. e um pouco de 

Finanças. Sobre a sua preparação e contato com a entidade é categórico: “A Sodiprom desenvolveu a minha maturidade 

e aguçou o senso de percepção. O curso preparatório realmente te transforma, expande e oxigena o cérebro”. 
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MÚSICA

Dar vazão à vocação musical do jovem é o objetivo da Escola de Música que a Sodiprom poderá implantar, brevemente, 

em suas dependências. Inicialmente o começo é simples: identificar junto aos cerca de 1.000 frequentadores quem 

realmente tem interesse e vocação. “A oportunidade está aberta a todos os nossos jovens”, explica Waldir Lixandrão, 

lembrando que o projeto nasceu a partir da ideia do ex-presidente José Antonio Vilaça.

Atualmente 80 moças e rapazes frequentam as aulas do professor Willian Rocha, cujo projeto foi iniciado em março de 

2018. Criou-se um conjunto musical, com os jovens aprendendo a ler partitura e a tocar algum instrumento. Como as 

atividades foram paralisadas na maior parte deste ano, por conta da pandemia, o curso de música também. A expectativa 

é que seja inaugurada uma sala, acústica, em 2021 retomando a proposta de se chegar a uma orquestra em futuro breve.
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Hora de explodir as emoções

O dia a dia de todos é de lutas. Cada um à sua maneira e com as ferramentas 

de que dispõe.

Se para o adulto, que já conhece a realidade, é assim, imagine para os jovens 

que ainda não têm a real dimensão do que vem pela frente. Imagine mais: 

o quanto de sonhos não cabem naqueles corações e mentes? É muita 

expectativa, luta e emoção contida. 

Mas chega o dia em que é preciso colocar tudo isto pra fora. Há muita 

adrenalina represada naqueles corpos que estão se formando; há muito 

“sangue-no-olho”, como eles próprios dizem, para vencer na vida. Ao lado de 

colegas, que poderão nunca mais se ver, e de amigos, que estarão irmanados 

vida afora, os jovens estão com a cabeça e o coração acelerados.

Chega o Dia da Formatura. Um momento mágico, que consagra a 

transformação. Como se borboletas fossem, rompem casulos e alçam voos. 

Uns terão voos mais curtos, outros vão romper a barreira do som – do som do 

coração de cada pai, mãe, padrasto, madrasta, avós, tios, vizinhos e amigos. 

Junto desses vêm os diretores da Sodiprom e os “tios” do restaurante, da 

portaria, do administrativo... 

Neste dia não dá mais pra segurar a emoção. Meninos engravatados e 

meninas cuidadosamente maquiadas hão de borrar a cara, porque as 

lágrimas chegarão. Após o hasteamento dos Pavilhões (do Brasil, do Estado 

de São Paulo, de Diadema, do Rotary e da Sodiprom), feitos os discursos e 

completados os protocolos, é chegada a hora do abraço. Aquele abraço 

apertado, como quem diz: BEM-VINDOS à Vida. Vocês já são vencedores! 

Que a Vida os abrace com amor e respeito, assim como todos nós da 

Sodiprom fizemos nesse inesquecível tempo de convivência.















PERSONAGENS DA NOSSA HISTÓRIA

É difícil quantificar todos os colaboradores nesses 50 Anos. Da articulação da ideia de se proteger e encaminhar os 

menores de Diadema ao coquetel de comemoração do Jubileu de Ouro muitas histórias aconteceram; algumas ficaram 

registradas em papel, fotografias e arquivos digitais e outras na memória. Mas uma coisa é certa: há duas pessoas-símbolo 

dessa construção e não dá pra se falar de Sodiprom sem passar pela d. Neide e o sr. Salvador, respectivamente, com 83 e 

81 anos. 

Neide Oliveira Dezam Venâncio é nascida no bairro do Ipiranga, na Capital, e por isso mesmo traz história desde o berço. 

E no ano de 1960 decide se mudar para Diadema, o recém-criado Município paulista, de onde nunca mais sairia. 

Em 1960 nasce um novo Brasil, com a inauguração de Brasília – a moderna capital federal do país no centro-oeste. No 

esteio das transformações, com a chegada da pujante indústria automobilística, é redesenhado o mapa da região do ABC. 

A Vila Conceição, que alcançou a independência com o plebiscito de dezembro de 1958, e tendo realizado suas primeiras 

eleições em 1959, comemora o nascimento de um novo tempo. Exatamente no dia 10 de janeiro de 1960 é oficialmente 

instalado o Município de Diadema, com a posse do prefeito Evandro Caiaffa Esquivel, o vice Américo Maffia e a Câmara 

de Vereadores.

É neste ano que d. Neide chega às novas terras, cheia de esperança. Ela, que completaria 23 anos nesse mesmo ano, era 

católica praticante, frequentando inclusive o Encontro de Casais. Ali conheceu o irmão Franco, que falava em montar uma 

entidade para os menores carentes. “Ele foi até Roma pedir ao papa para se dedicar exclusivamente aos carentes do Jardim 

Inamar, mas o papa não deixou”, lembra ela. 

Nessa mesma época conheceu o juiz, dr. Álvaro, e o empresário José Baraldi, que frequentemente engraxavam sapatos na 

praça. A vida, em 1960, fluía no centro da cidade. E com a negativa do papa, o irmão Franco convidou d. Neide a assumir 

o lugar dele em uma instituição que já dava os seus primeiros passos. “Em frente à Praça da Moça havia um colégio de 

freiras e eu ficava, ali, na alameda, orientando um pequeno grupo de cinco meninos. Esse grupinho se reunia em um 

quartinho onde se depositam as doações ao colégio”.  Com um local fixo, começaram a chegar irmãos e primos desses 

meninos e além dos ensinamentos básicos de educação e higiene, d. Neide passou a ensinar artesanato para os jovens. 

“Fazia bonecas de corda e coelhos com as meninas e tapetes de sisal com os meninos”, diz, acrescentando que a Irmã 

108



Neide Oliveira Dezam
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Heloísa arrumava um pouco de comida (sobras de jantares) para o grupo, “porque eu não tinha como dar lanches a eles”. 

O artesanato caminhava bem, no aspecto produção, mas a venda era insuficiente para bancar o mínimo de despesa com 

aquelas crianças e adolescentes. “Aí surge o sr. Baraldi, que pagava para os meninos tirarem rebarbas das peças (parafusos) 

que fabricava em sua indústria”, historia, afirmando que o dinheiro que recebiam nesse trabalho era dividido entre todos. 

A isto some-se as doações de leite em pó que recebiam e a força extraordinária de Célia Benatti, secretária do dr. Álvaro 

Galhanone e uma outra personagem da maior relevância na história da Sodiprom. Foi ela, por exemplo, que fez ponte 

entre as empresas Polimatic e Conexel.   
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Trilhas

Hoje fica mais difícil imaginar, mas a realidade é que no começo tudo era mato. Literalmente isso! E por isso mesmo não 

havia linhas de ônibus por toda a cidade, sequer arruamentos.  “A gente ia caminhando pelas trilhas. Quando um dos 

meninos sumia eu ia atrás para saber o que tinha acontecido”. D. Neide ainda lembra da desistência do projeto social pelas 

irmãs católicas e a reversão do terreno e do barracão para a entidade que nascia como CAMP Diadema e logo depois viria 

a se chamar Sodiprom.  “A d. Alda então 

nos cedeu o terreno e a irmã Lucinda o 

barracão que já estava em pé”.  

Aliás, o barracão ganhou bancos de 

madeira que o sogro dela, marceneiro, 

fez e um fogão doado pelo sr. Baraldi. 

Além das irmãs do Colégio, d. Célia, 

sr. Baraldi, sr. Carlos Alberto Baddini 

(gerente do Banco do Brasil) ela se diz 

grata a muitas outras pessoas, a quem 

trata somente pelos prenomes de 

Sônia, voluntária “muito espontânea e 

amorosa”, a d. Alzira, merendeira que 

preparava as sopas, a d. Heloísa e o 

escritor Giovani Sabino, autor do livro 

Coração em Pedaços. Todos eles, somados, construíram os alicerces.  

Aos 83 anos, d. Neide ainda trabalha na Casa (registrada, e não mais como voluntária. Ela ajuda a dar provas para os jovens 

e verificar se não jogam comida fora após as refeições, por exemplo). Aliás, ela faz questão disso, pois afirma que quando 

fica um pouco longe (em férias, ou feriados emendados) “fica doente de saudade” dos meninos e meninas da Sodiprom, 

a quem trata de filhos. “Só digo que foi muita luta, mas que não me arrependo nenhum pouquinho”, conclui.
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Força Pública

Sabe aqueles italianos que falam com as mãos, têm cara de severos e em menos de 5 minutos já estão dando gargalhadas e 

abrindo um belo sorriso te fazendo se sentir próximo deles? Pois este é o sr. Salvador, que também poderia ter sido batizado 

Salvatore já que é filho de italiano. Nascido no Bixiga, torcedor da Vai-Vai e ex-colega de Adoniram Barbosa, só podia ser 

calabrês. Ou oriundi, como se diz dos descendentes desse povo que deixou como legado, entre outros, o sotaque do 

paulistano.

Salvador Verardi é hoje um homem de sorriso largo 

e de uma simpatia que só vendo para acreditar. 

Caçula de uma família de 10 filhos, o ex-cabo da 

Força Pública (hoje sargento aposentado da PM 

paulista) veio parar quase sem querer em Diadema, 

mas, depois que veio, não quis mais sair.

Casou-se no próprio Bixiga, onde morou por 

um tempo.  De lá foi para a V. Guarani (região do 

Jabaquara) e, para “ajudar um veínho amigo”, que 

era corretor de imóveis, comprou um terreninho em 

Diadema, vindo a conhecer o imóvel só dois anos 

depois. “Era um mato só, que me cobria de altura... 

Eu me arrependi”.  Mas o sogro, vindo de Pongaí 

(cidade a oeste do estado de SP) gostou, porque era 

um homem da roça. Limpou o terreno e ali construiu uma pequena casa. Nos fundos havia uma olaria que o sr. Salvador 

comprou e tempos depois a repassou. 

O policial, que trabalhava no bairro da Luz, pediu transferência para o ABC. O comandante o mandou para Santo André (10º 

Batalhão), que atendia São Bernardo do Campo também. Lá trabalhou na cadeia e no trânsito. A recém-criada Diadema 

tinha uma companhia de policiamento, com apenas dez homens. Em 1968 foi criada a Comarca e o primeiro juiz, por 
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coincidência, o convidou para trabalhar no Fórum.  O comandante concordou e o liberou para trabalhar junto do dr. Acyr 

Gigliotti. Na época José da Silva Jr era o promotor. “Formamos uma família!”, diz o hoje bisavô de 81 anos e há 62 anos 

casado.

Por alguma determinação do Tribunal de Justiça, mudou o juiz da Comarca. Saiu o dr. Acyr e veio o dr. Álvaro Galhanone, que 

lhe orientou a pegar os engraxates da praça e fazer um trabalho com eles. “Era eu e a Célia, do Fórum, mais o João Bonaduce, 

Douglas Machado, José Rocha Miranda e o Ikeda Toshio, no projeto”. Estava delineado o Circulo de Amigos do Menor 

Patrulheiro de Diadema (o CAMP, que mais tarde viria a se chamar Sodiprom-Sociedade Diademense de Proteção ao Menor). 

“Juntamos 10 engraxates e mudamos para a avenida N. Sra. das Vitórias. Eu ia aprimorar a educação deles e entrei com a 

função de passar a Ordem Unida”, comenta 

o sr. Salvador, lembrando que o Souza – 

atual presidente – foi guardinha dele e que 

o hoje prefeito Lauro Michels sempre estava 

no terreno em busca de jabuticabas. 

Com o tempo, o dr. Álvaro decidiu fazer 

um Estatuto para a entidade que nascia. “Eu 

fui pra Campinas, porque ali já tinha uma 

entidade semelhante. Fui com o Edson 

Leite, advogado, conhecer a entidade de 

Campinas e depois a que funcionava junto 

á Igreja S. Judas (Capital) também”. O PM 

conta que reunia sempre os meninos aos 

sábados, ao lado do barracão “pilotado” pela 

d. Neide. O sr. Baraldi, que passava sempre pelo Fórum e se tornou amigo do dr. Álvaro, foi eleito o primeiro presidente do 

CAMP. O Carlos Alberto Baddini fez um carnê de valores simbólicos para ajudar a arrecadar fundos. Orgulhoso, o sr. Salvador 

diz que também ajudava na manutenção, inclusive a placa, de ferro e cimento até hoje na entrada da sede, é de sua lavra, 

assim como a “Fanfarra da Guardinha” que um dia existiu, mas que nunca deixará de frequentar a sua lembrança.
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A Sodiprom é uma entidade sem fins lucrativos, mas, como está explícito em sua ata de fundação, “é preciso arrecadar 

o numerário necessário à sua manutenção”.  Embora a Casa seja isenta de alguns impostos, tem contas de água e luz 

a pagar, bem como os 42 funcionários próprios (administração, serviço social, psicólogos, manutenção e instrutores) 

uma dentista terceirizada e mais de 1.000 jovens para tomar conta (fornecendo gratuitamente uniformes, refeições e 

salas de aula) entre alunos, aprendizes e jovens de alta vulnerabilidade social, atendidos por meio de convênio com 

a Prefeitura. Para gerenciar esta pequena cidade, é necessária uma estrutura bastante funcional. E é necessário um 

gestor para tocar a coisa no seu dia a dia, já que a diretoria aprova as diretrizes, e prestação de contas, mas não está 

necessariamente no operacional.

Em 2013 a instituição decidiu acelerar os processos de modernização que já vinha implementando. O dinamismo de 

funcionamento impunha (mais) eficiência na operação, que também contempla novas parcerias e acompanhamento 

legal junto a Prefeitura e União, uma vez que as leis e os procedimentos, volta e meia, estão sendo alterados. Aberto o 

MODERNIZAÇÃO

Waldir Lixandrão
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processo de escolha, a direção escolheu Waldir Lixandrão como novo gerente geral. 

“Foi aí que conheci de perto o trabalho do Rotary, participei de reuniões, gostei e entrei para o clube”, diz o presidente 

do RC Diadema Gestão 2019-2020.    

Em Santo André o Waldir é pessoa conhecidíssima. Pudera, passou praticamente a vida toda morando lá, trabalhou na 

região, casou, constituiu família e amizades, mas é sua passagem como futebolista que lhe deu um pouco de fama – 

além da vida profissional, já na fase adulta. Jogando desde os nove anos, atuou nas categorias Infantil e Juvenil (nomes 

à época) do Santo André, vindo a tornar-se profissional em 1976. Como neste universo muitos têm apelido, o dele foi 

“Dire”. Sim, estamos nos referindo ao Dire que dentre estes amigos no futebol, resgata alguns nomes como Arnaldo, 

Bona, Da Silva e o Tulica, este um super artilheiro que o Brasil sempre via, aos domingos, no ´Fantástico´”. Colegas de 

time, logo se tornaram amigos – especialmente porque o Tulica foi técnico do Anderson, filho caçula dele, antes de ir 

jogar na Itália (atuando pelo Pescara e outras equipes).

Hoje o mundo do futebol remunera seus craques de uma forma impressionante mas saibam que nem sempre foi assim. 

Nomes como os já citados anteriormente estariam hoje milionários e naquela época isto jamais aconteceu, relembra 

Lixandrão (cujo nome de família, na Itália, tem a grafia de Lessandron), recordando que foi depois de um jogo de futebol, 

no campo da Cofap (em Santo André), no qual se destacou após a vitória de 5x0, que os amigos o convidaram para 

trabalhar lá, obtendo vantagens em relação ao futebol que tanto gostava e isto o fez optar pela mudança.

Waldir Lixandrão foi então trabalhar na área de RH da Cofap, enquanto fazia faculdade de administração. De lá saiu para 

a Scania, em São Bernardo do Campo, também em Recursos Humanos. Ali cuidava da folha de estrangeiros (os suecos 

que vinham trabalhar no Brasil, no caso), cujo regime de trabalho era diferenciado da CLT.  “E cuidava também de 

arrumar casa, escola para os filhos etc, porque tinham absoluta confiança em mim”, lembra ele, opinando ser o sueco 

o povo mais educado que conheceu. 

Decorridos 11 anos com os suecos, partiu para a Krones, uma multinacional alemã com 1.800 empregados, como 

o primeiro executivo da companhia. Lá trabalhou por 13 anos, negociando muito com Vicentinho, Lula e demais 
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sindicalistas da época. 

De 2004 até 2013 passou pela Forjafrio (Mauá) e a Posco, multinacional produtora de aço, que veio da Coreia do Sul 

para atender a Volkswagen.  Neste período ele cursou Direito, e hoje acumula os assuntos jurídicos da Sodiprom.

Como gestor da instituição enumera os desafios encontrados: “Era preciso mostrar para toda a cidade o que a Sodiprom 

fazia; o número de aprendizes, de 180, era aquém de nossa capacidade, pois perdemos o boom das montadoras em 

2009/2010; era necessário, portanto, criar condições para termos mais aprendizes”.  

Comparando a Sodiprom a “um oásis em meio ao deserto”, para os jovens e adolescentes que buscam o primeiro 

emprego, Waldir logo reforçou o time de professores e aplicou, ipsis literis, a filosofia do Rotary na gestão: “Quando 

você doa, recebe mais em retorno do que a pessoa que o recebe diretamente”. Ao completar 50 anos, a Sodiprom 

reúne 131 parceiros (sendo 80% de indústrias; 5% do comércio e 15% destes da área de serviços), fundamentais na 

sustentação desse processo de doação social. 

Em maio de 2020 a demanda era de 505 aprendizes, mas o gestor garante que existe condição de colocar mais 

aprendizes no mercado. Além da performance da economia em si, há uma outra luta: empresas fazem lobby no 

Congresso para encaminhar os aprendizes por elas, diretamente, ou pelo Sistema “S”. Tanto foram eficientes que no 

Senado já existe um Projeto de Lei, em tramitação, para limitar as ações das entidades sociais, proibindo-as, no futuro, 

de formar e encaminhar os jovens. 

Há no Brasil 117 entidades sociais reconhecidas – como a Sodiprom, com o respectivo Certificado Brasileiro de 

Entidades de Assistência Social, o CEBAS) 

– e que, diante da ameaça, se uniram 

para defender os 2 milhões de jovens 

atendidos por seus programas. “Não é 

algo fácil, como se pode imaginar, mas 

estamos lutando”, comenta o gerente 

geral que costuma dizer para os meninos 

e meninas, com os quais trabalha: 

“Nunca é tarde para você conseguir 

realizar os seus melhores sonhos”. 

116



Jovens Aprendizes
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PROCESSO
Para se inscrever no “Curso de Formação Básica para o Mundo do Trabalho” é necessário preencher 

alguns requisitos:

- Ter entre 15 e 21 anos;

- Morar em Diadema;

- Cursar o ensino médio, ou tê-lo concluído;

- Classificar-se em um grupo de vulnerabilidade social e econômica, que as assistentes sociais 

identificam;

- Entrevista de familiares pelas assistentes sociais;

- Entrevista com psicólogo para saber se está apto (a) a iniciar o curso;

- Finalização do processo pela assistente social.

Antes de passar pela entrevista, o adolescente deve fazer a inscrição no site ou pessoalmente, na 

Sodiprom, após o que recebe uma data para o início da “triagem”. Nesta primeira data ele fará uma 

avaliação prática para mensurar o seu nível de conhecimento. 

Os elegíveis vão para a segunda fase, realizando a entrevista socioeconômica com as assistentes 

sociais. Aprovados aqui, os candidatos passam à terceira fase: entrevista com o psicólogo, com 

dinâmica de grupo e os aprovados serão informados do início do curso denominado “Formação 

Básica para o Mundo do Trabalho”. 
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EMPREGABILIDADE

DISCIPLINAS
Aceitos no curso de formação básica, os alunos têm atividades de comunicação oral e escrita, noções de contabilidade, 

técnicas administrativas, logística, recursos humanos, tecnologia e suas aplicações, departamento pessoal, orientação 

profissional, ética e cidadania. Paralelamente, ocorrem atividades extras como palestras profissionais e visitas técnicas às 

empresas-parceiras. Os professores, aqui designados Instrutores de Aprendizagem, têm formação técnica e superior em 

alguns casos.

Com duração de seis meses, o curso revelará aptidões dos alunos dentro do perfil que os parceiros pedem para admiti-los. 

“A empresa encaminha o perfil da vaga de aprendiz de acordo com sua necessidade, em cada setor contratante. Diante do 

perfil já identificado durante o curso, os formandos são encaminhados para uma seleção na Sodiprom e outra na empresa 

contratante”, resume Waldir Lixandrão, acrescentando que após a seleção é firmado um contrato (CLT) entre o aprendiz e 

a Sodiprom, tendo a empresa-parceira como a terceira parte. O contrato é assinado diretamente pelo aprendiz, e quando 

menor também pelos pais, pela Sodiprom e pela empresa-parceira. A duração é específica e varia conforme a função, 

podendo ser de 11, 13, 15 ou de 23 meses.

Na empresa, o (a) jovem tem vida profissional como qualquer outro funcionário, como horários de entrada e saída, refeição, 

benefícios/obrigações de trabalho, mas com as limitações da legislação própria para o aprendiz (Lei 10.097 de 2000).

O índice de empregabilidade deste Curso de 

Formação Básica é alto: situa-se nos 80%. 

Mas é sempre importante observar que o 

desempenho individual do aluno é decisivo.

A capacidade instalada é de 320 alunos por 

semestre e nas últimas turmas tem surgido uma 

tendência já observada em outras instituições de 

ensino: as meninas apresentam performance 

melhor, absorvendo 60% das vagas.
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PROGRAMAS E SERVIÇOS
Sempre com o compromisso de viabilizar a transformação social, a Sodiprom oferece serviços e programas que contribuem 

para o desenvolvimento integral dos adolescentes e jovens. Destacamos abaixo os Serviços e os Programas executados.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – (SCFV)

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Diadema atende 120 

adolescentes de 15 a 17 anos das regiões Centro e Sul, mediante 

articulação com a rede socioassistencial, prevenindo situações de 

vulnerabilidade e minimizando impactos da desigualdade social.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem 

como objetivo oportunizar um espaço de convivência que 

possibilite a troca de experiências, o desenvolvimento das relações pautadas na solidariedade e respeito mútuo.

As atividades desenvolvidas no serviço com os adolescentes e com as famílias procura identificar a necessidade de 

atendimento socioassistencial para orientação e acompanhamento, de maneira que garanta o desenvolvimento social, 

fortalecendo vínculos e estimulando o protagonismo juvenil, e tem como objetivo a preparação para o encaminhamento 

ao mundo do trabalho.

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O MUNDO DO TRABALHO

O Programa Formação Básica para o Mundo do Trabalho é um grande diferencial na formação dos jovens, auxiliando 

significativamente no seu ingresso ao mundo do trabalho.
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Voltado a jovens de 15 a 22 anos de idade, visa despertar aptidões e competências que estimulem o protagonismo juvenil, 

o espírito participativo, o fortalecimento de vínculos e a iniciativa, além de consolidar uma atitude correspondente com as 

exigências profissionais.

O programa aborda conteúdos multidisciplinares, além de contemplar temas específicos do mundo do trabalho.

Os jovens vivenciam o conhecimento adquirido, ao realizar atividades práticas que simulam situações do dia a dia 

profissional além das visitas técnicas nas empresas parceiras.

Fazem parte da grade curricular os conteúdos: comunicação e relacionamento pessoal, formas de escrever e-mails 

corporativos, elaboração de currículos, técnicas administrativas, rotinas organizacionais, gestão de tempo, matemática 

básica, marketing pessoal, produção, planejamento e projetos, simulação de entrevistas, sistema operacional, planilha de 

Excel, fundamentos da logística, entre outros.

PROGRAMA SOCIO-APRENDIZAGEM

O Programa de Socio-aprendizagem visa a inserção dos jovens no mercado de trabalho por meio da Lei da Aprendizagem 

10.097/2000, responsável pela determinação das regras envolvidas na contratação de um jovem aprendiz.

O Programa desenvolve um conjunto de competências e habilidades que unem o conhecimento técnico especifico com 

o trabalho de formação humana, cujas atividades têm como objetivo promover valores humanos, levando o aprendiz a se 

conhecer e se posicionar perante a sua realidade pessoal, social e profissional. São três os principais focos do trabalho com 

os aprendizes: autonomia, competência e profissionalismo, os quais criam oportunidades para serem os protagonistas da 

própria vida. Os aprendizes participam de atividades que permitem aproximá-los do ambiente de trabalho. É o momento 

de vivenciar a prática da teoria aprendida.

Atualmente o programa conta com 8 cursos cadastrados no Ministério do Trabalho.

· Administrativo I

· Administrativo II

· Administrativo III

· Agente de limpeza urbana e ambiental

· Alimentadores de linhas de produção

· Logística

· Recepção em geral

· Técnico de apoio ao usuário de informática
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Como tudo na vida, para crescer forte é preciso ter uma base sólida. E quando se trata do ser humano a questão 

fica ainda mais complexa, porque as pessoas carregam personalidades e carências em graus diferenciados.

No caso dos jovens este desafio é ainda maior. Na Sodiprom esta tarefa de formação de base, é realizada por uma 

equipe multidisciplinar, mas o núcleo é de responsabilidade dos profissionais do Serviço Social.  

Marlene Bueno Frutuoso, coordenadora do Serviço Social e Parceiros, é líder da equipe que cuida da triagem para 

o Curso de Formação Básica, acompanha alunos e monitora os aprendizes. Promovendo a interface com as 131 

empresas parceiras, o setor dá o necessário suporte técnico, legal e também o comportamental. 

Oriunda de empresa multinacional, onde trabalhou na Coordenação de Aprendizagem (exatamente o outro lado 

daquele que faz hoje), Marlene Frutuoso tem larga experiência com adolescentes. Somente na Sodiprom está há 

cinco anos, atuando junto a jovens e adolescentes com diferentes demandas sociais. Somados todos os programas 

– Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, reunindo jovens de maior vulnerabilidade social; 

Formação Básica, curso preparatório para o mundo do trabalho, que prepara e encaminha cerca de 300 a 320 

alunos/semestre; Aprendizes, com aproximadamente 500 jovens – somando todos os programas, a Sodiprom 

atende um universo de aproximadamente 1.000 adolescentes.

“O sonho de todos estes jovens é o de um dia ser aprendiz. Nesta primeira etapa de curso, todos vislumbram a 

SERVIÇO
SOCIAL
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O
possibilidade de conseguir um trabalho, ampliar seus conhecimentos, crescimento pessoal e profissional. Contamos 

efetivamente com a participação e empenho de todos, inclusive dos familiares, considerando que esta fase para os 

jovens e adolescentes é de muitas mudanças, os desafios e dificuldades surgem, e estar minimamente preparados e 

fortalecidos para enfrentar estas mudanças é o principal objetivo da Sodiprom. 

Na avaliação de Marlene Frutuoso, os jovens que frequentam a Entidade “são muito bons”. E arrisca: “Tenho certeza 

que com o preparo recebido na Sodiprom, ao final do curso preparatório eles amadurecem e se tornam muito mais 

preparados do que na fase de ingresso ao curso. É perceptível a sua satisfação ao falar deles: “São espertos, ousados, 

não têm medo de nada. Nós somos a referência para eles, mas confesso que também aprendemos muito no dia a 

dia com cada um”.

Problemas? Sim, pode existir um aqui e outro acolá, mas do ponto de vista social a coordenadora resume assim: “São 

inúmeros cases de sucesso, o que nos impulsiona a cada dia uma maior dedicação por parte de todos os profissionais 

envolvidos”. E, a exemplo de tantas outras pessoas que deixam aqui o seu depoimento, exalta a formatura como uma 

extraordinária fonte de emoção. Para todos nós, profissionais envolvidos e responsáveis pelo treinamento, preparo 

e encaminhamento destes jovens, é uma satisfação imensa sempre poder contribuir com esta evolução e ainda 

proporcionar a oportunidade de que todos sejam protagonistas de sua própria história.
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

A Administração da Sodiprom conta com setores essenciais para atendimento à legislação específica, respeito a 

prazos de recebimentos e pagamentos de títulos, documentação empresarial dos aprendizes e dos colaboradores.

Incluído na administração, faz parte o departamento comercial, que capta, seleciona e encaminha os aprendizes às 

empresas parceiras.

ÁREA DE FACILITIES

Importantíssima em qualquer organização, as áreas que compõe facilities, são compostas por compras, limpeza, 

manutenção, restaurante e serviços gerais.

Áreas primordiais para o bem-estar de todos.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E
INSTRUTORES

A Sodiprom conta com uma equipe multidisciplinar de instrutores, que levam aos nossos adolescentes e jovens todo 

conhecimento necessário para o sucesso do primeiro emprego.

Também fazem parte desta equipe a Coordenação Pedagógica, Psicólogo e Assistente Social.
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No prédio administrativo uma das salas mais valorizadas é a do Consultório Odontológico. De responsabilidade da 

dra. Victória de Carvalho, cirurgiã-dentista (atualmente cursando pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial), o 

atendimento é diário.

Alunos e aprendizes da Sodiprom têm à disposição consultas e serviços básicos de odontologia, de forma gratuita. 

Caso exista necessidade de procedimentos mais avançados, pacientes são encaminhados a uma clínica conveniada 

na própria cidade.

No consultório são realizadas 200 avaliações e 150 tratamentos por semestre.

DENTISTA
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Além dos serviços odontológicos para todos, há médicos do trabalho para a realização de exames admissionais, 

bem como para os casos de retorno às atividades profissionais.

Os aprendizes quando saem para as empresas conveniadas ganham um Seguro de Vida. 

MÉDICOS 
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TRANSPARÊNCIA

A entidade, sem fins lucrativos, tem toda a Diretoria e mais algumas 

pessoas formando um corpo de voluntários. Para fazer frente aos 

custos fixos (consumindo 80% da receita), e variáveis, a Sodiprom 

tem como fonte principal a taxa administrativa cobrada das 

empresas-parceiras, na contratação de cada aprendiz. Atualmente 

a instituição tem convênio com 131 companhias, algumas há mais 

de 30 anos.

Há também os recursos advindos da Prefeitura Municipal de Diadema, parceira na administração de 120 jovens 

participantes do programa chamado “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” e, também, recursos 

de projetos sociais em que a instituição participa como entidade social.

Todos os recursos arrecadados pela Sodiprom, são usados para pagamento de salários e encargos dos aprendizes 

e dos funcionários próprios, 

sendo o restante aplicado em 

melhoria contínua das instalações 

e equipamentos, oferecendo 

condições de trabalho adequadas.

Ao final de cada exercício fiscal, o 

balanço patrimonial e as contas 

são avaliadas pela Diretoria, 

referendadas pelo Conselho Fiscal 

e os membros do Rotary Club de 

Diadema. Também há publicação 

do balanço em jornal.
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Caminho dos Jesuítas, que tinham um colégio em São Vicente e obtiveram autorização para construir outro, no 

Planalto de Piratininga, com o nome de Colégio São Paulo – que viria dar nome à vila –, no século XVI, a região de 

Diadema também foi conhecida pelos bandeirantes, que iam atrás de ouro no Embu, e mais tarde por tropeiros e 

muitos comerciantes que por ali paravam, depois de muito viajar a cavalo e em lombo de mulas, para posar e, junto 

à comunidade italiana, saborear frango com polenta (daí a tradição, anos mais tarde).    

Data de 8 de abril de 1553 a fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo (abrigando o território que hoje 

conhecemos das sete cidades do ABC paulista). O português João Ramalho foi designado alcaide (equivalente ao 

cargo de prefeito). Já em 1717 foi construída, mais próxima da serra do mar, uma capela, por monges, dedicada a 

São Bernardo, conferindo mais tarde nome ao bairro e à cidade. 

Com 403 famílias espalhadas pela Agência de Colonização (das quais 239 italianas, 60 brasileiras e 53 polaco-

russas, entre outras), São Bernardo cresceu, aproveitando o estratégico caminho de Santos. Em 12 de março de 

1889 foi criado o Município (se desmembrando de Santo André da Borda do Campo). Até a década de 1940, a 

região de Diadema era constituída por quatro povoados pertencentes a São Bernardo: Piraporinha, Eldorado, 

Taboão e Vila Conceição. Depois disso virou Distrito, até chegar ao plebiscito de dezembro de 1958, optando pela 

emancipação; eleições em 1959; e posse do primeiro prefeito e instalação do Município em janeiro de 1960.



Diadema nasce no mesmo instante em que 

chegam à região as primeiras indústrias da cadeia 

automobilística nacional. A industrialização que 

Getúlio almejava, consolidou-se no governo 

Juscelino. Houve um Plano de Metas, para se 

substituir importações e o Brasil fabricar automóveis, 

geladeiras, televisores etc. JK construiu Brasília e 

transferiu para lá a Capital  Federal (então no Rio 

de Janeiro). 

São Bernardo do Campo ficou com a grande 

maioria das montadoras e para Diadema vieram as 

autopeças. Posteriormente ao ramo de metalurgia chegaram as indústrias de plásticos e de cosméticos (criando um 

polo nacional). A indústria regional foi demasiadamente expressiva, até que no final do século passado começam 

a surgir as empresas de serviço e, pouco a pouco, a ganhar relevância.

Para todo esse esforço de crescimento a demanda de mão de obra operária especializada foi grande nos anos 

1960/70/80 em especial. Daí a Sodiprom preencher a lacuna, com sabedoria e oportunidade, pois ao mesmo 

tempo em que ajudava a tirar os meninos da rua, dava certo suporte para a indústria local.

Com uma população de 424 mil habitantes, 8.286 empresas instaladas, gerando 101.300 empregos (IBGE, 2019), 

INDÚSTRIAS
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DESENVOLVIMENTO

Foto aérea de Diadema - SP

Diadema é a 14ª economia do Estado de São Paulo (Secretaria Estadual da Fazenda/2010) e a 41ª economia do 

Brasil (IBGE 2008). O PIB per capita (IBGE, 2017) é de R$ 32 mil, em números arredondados, equivalente a uma 

renda de 2,5 salários mínimos por habitante. 

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano do Município) é de 0,757, considerado alto, graças à longevidade, 

renda e educação. 
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No que depender da vontade de quem trabalha e luta pela cidade, o futuro certamente será melhor. Ao completar 50 

Anos, a Sodiprom parte definitivamente para a modernização. Durante o período da pandemia as atividades presenciais 

foram suspensas e as aulas obedeceram aos moldes do EAD (Ensino à Distância), ou seja, aulas por videoconferência. 

Que “O futuro a Deus pertence” é uma máxima sempre lembrada, mas em paralelo às crenças é preciso botar a mão 

na massa. Uma tarefa que o novo presidente Marcelo Biagioni – empossado em abril último, para um mandato de dois 

anos – tem levado a sério, ajustando procedimentos internos (já que a entidade passou a funcionar parcialmente no 

segundo semestre do ano) e projetando o próximo ano, a entidade espera ter novos parceiros e preparar mais jovens, 

colaborando decisivamente com o futuro da cidade.

FUTURO

Marcelo Biagioni
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Prefeito de Diadema, Lauro Michels

A Sodiprom tem destino paralelo ao Município, em sua ânsia de crescer. Enquanto a administração municipal aposta 

na continuidade do Plano de Desenvolvimento Econômico, que nos últimos oito anos trouxe 600 empresas (entre 

indústrias, comércio e serviços), e tem por meta a reindustrialização. “O trabalho da Sodiprom é louvável. Imagine que 

somente com os meninos conveniados com a Prefeitura, você já tem 120 famílias enxergando um futuro melhor”, 

pontua Lauro Michels que tantas vezes escalou as jabuticabeiras no terreno-sede. E fazendo coro aos vários presidentes 

que passaram pela Casa, o prefeito conclui: “Diadema será melhor nos próximos 10 anos e vejo, dentro disso, a Sodiprom 

com um futuro espetacular, devendo multiplicar o número de jovens atendidos hoje”. 
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ROTARY,
A PRESENÇA 
FUNDAMENTAL
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Você sabia que o Rotary Internacional tem presença na ONU, a Organização das Nações Unidas, e que participou de 

sua fundação? Pois a entidade é extremamente representativa, sendo o Brasil relevante em sua composição. Criado há 

mais de 100 anos, está presente em todo o mundo por meio de 500 Distritos e nada menos que 55 mil clubes.  O país 

reúne aproximadamente 9% dos rotarianos do mundo, explica o governador do Rotary Distrito 4420, Adriano Valente, 

sob cuja administração está Diadema. 

A propósito, Rotary Club Diadema e Sodiprom são entidades intimamente ligadas. Tanto que todos os presidentes que 

passaram pela cinquentona Sodiprom são rotarianos. Isto porque um de seus fundadores, o presidente José Baraldi, era 

do RC (Rotary Club) e aprovou, em diretoria, que seus membros seriam obrigatoriamente rotarianos, a fim de garantir a 

lisura na gestão e a perpetuidade da organização. 

Os rotarianos estão na diretoria da Sodiprom desde 1985, lembra o presidente do RC Diadema, Waldir Lixandrão, 

inclusive ocupando um espaço permanente: o 4º andar do prédio novo, onde são realizadas as reuniões.

“Ser presidente do Rotary Club de Diadema me possibilita representar um grupo de pessoas que muito trabalham 

pelo bem estar social da comunidade Diademense, pois este clube é responsável diretamente por quatro projetos 

permanentes na cidade: a Santa Casa de Misericórdia, o Lar São José, a Transitória Casa do Caminho e a Sodiprom 

Camp Diadema, sendo este último com membros exclusivos do RC Diadema. Com isto, o lema de servir ao próximo 

permanece ativo em cada membro, em cada projeto elaborado e executado”, enfatiza Waldir, há seis anos trabalhando 

como gerente geral da Sodiprom.
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O Rotary só faz política social; não tem vínculo partidário. Taxativo, o governador Adriano Valente resume desta 

forma o modus operandi da organização, destacando ainda o trabalho em campanhas de vacinação, educação e 

desenvolvimento (dois eixos que remetem à Sodiprom).  “Somos apartidários e supragovernamentais”, completa 

o médico, lembrando que no mês de julho deste ano o presidente será um alemão, substituindo um norte-

americano. E prevê que em breve um asiático poderá dirigir o Rotary Internacional, por força da crescente inserção 

do povo oriental.  

Sobre o Distrito 4420, que reúne 2.100 membros e abrange parte da Zona Sul da Capital, toda a região do ABC e 

a Baixada Santista, o dirigente afirma ter grandes desafios pela frente, uma vez que tem de enxergar Paraíso, Vila 

Mariana e Ibirapuera – regiões muito desenvolvidas de São Paulo – e, 

de outro lado, Parelheiros, Marsilac e Grajaú, fazendo uma espécie de 

contraponto social. Já a cidade de Diadema mostra maturidade, no 

diagnóstico dele. “Quando a cidade está muito ruim, o RC investe mais 

em saúde, mas à medida em que se desenvolve passa a demandar 

atividades profissionais e educação complementar”, ilustra.

Como administrador da entidade, Waldir Lixandrão sente-se 

à vontade na tarefa de elevar a Sodiprom e a cidade de forma 

simultânea, com especial destaque às atividades profissionais e 

educação complementar que o governador do Rotary citou. “Eu me 

sinto inteiramente engajado nestas ações e busco, incessantemente, 

atender com qualidade o máximo de adolescentes e suas famílias 

na importante busca do primeiro emprego e seu protagonismo 

familiar”, diz, enfatizando que a Sodiprom tornou-se referência em 

seus trabalhos de atendimento. “E isto me deixa profundamente 

orgulhoso do papel e responsabilidade como gestor da entidade, 

organização importantíssima para a vida de Diadema”.

POLÍTICA SOCIAL

Adriano Valente
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DESAFIO

Adriano Valente, que deixa a governadoria neste ano, afirma que a Sodiprom “tem tanto sucesso, porque representa as 

necessidades reais da população”. Mas alerta para a importância de se debater as mudanças sociais do país e da região. 

“O Rotary de 2020 não pode ser igual ao de 1905. Só para ficar em único exemplo, pense como lidamos com nossos 

avós em casa? O pensamento é muito diferente entre as gerações e dentro de uma casa coabitada por neto, pai e avô 

a coisa não é simples”. 

O desafio do Rotary, para o governador, tem de ser visto como aprendizado. “É preciso um Rotary sob medida; é 

necessário respeitarmos todos. Os mais velhos não podem engessar os mais novos e estes, por seu turno, também não 

podem deletar tudo o que foi feito até aqui. O Clube tem de ser amigável em todas as fases da vida”.

Finalizando, Valente deixa o seu recado 

para a Sodiprom: “A organização não tem 

de fazer nenhuma mudança drástica, 

mas precisa estar atenta para o fato de 

que efetivamente representa o grupo 

social atual, não necessariamente o que 

representava há 50 anos. Hoje estamos no 

ponto do administrador inquieto; é o ápice 

da curva de maturidade. Por sorte, por 

inteligência, ou pelas duas coisas juntas, 

ela representa o hiato existente entre a 

carência do empregado e a formação. 

Diria que a Sodirpom vive um momento 

de ouro, mas poderia alargar a sua ação 

e fazer parcerias com universidades, para 

um up futuro”.

O ano rotário vai de 1º de julho a 30 de 
junho, com mudança de cargos realizadas 

anualmente. Assim, no dia 1º de julho de 

2020 tomaram posse novos dirigentes: 

- Rosa da Cunha Pereira de Paula Souza, 
presidente do Rotary Club Diadema (Distrito 

4420);

- Watson Uliana Travassos, governador 

2020-2021 do Distrito 4420;

- Holger Knack, presidente do Rotary 
Internacional 2020-2021.
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