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

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

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

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

apresentava perspectiva de futuro, à profissionalização efetiva, com 

encaminhamento socioeducativo, houve um grande caminho a 

ser percorrido.

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

formaram um dos maiores movimentos cívicos que se tem notícia 

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

públicos, profissionais liberais e empresários se juntaram em uma 

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

escorreita dos jovens de Diadema.

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

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

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

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

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

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

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

 

Marcelo Biagioni 



PATROCINADORES

Objetivo e determinação é o binômio que fez da Domínio Imóveis 

uma empresa orgulhosa de seu passado e alinhada com o presente 

e o futuro.

Somos testemunhas do esforço, crescimento e relevante papel que 

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

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

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

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

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

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

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

Conte conosco.

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

obrigações fundamentais, obtenha lucro e, também, possa desempenhar 

uma atividade solidária.

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

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

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

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

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

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

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

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

material bruto, oferecido pela natureza ou produzido pelas mãos do 

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

Nascemos, crescemos e para se alcançar o sucesso é preciso 

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

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

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

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

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

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

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

reestruturações.

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

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

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

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

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

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

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

vital trabalho realizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

aos seus 50 Anos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aí a realização da ideia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA IDEIA À REALIZAÇÃO
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Álvaro Luiz Darnásio Galhanone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atravessar um imenso oceano para conhecer a d. Cândida. 

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

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

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

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

nasceu a Alda. 

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

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

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

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

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

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

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

200 meninas da cidade, em regime de internato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

D. Alda - Fundação APAE
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A assembleia de fundação foi presidida pelo juiz 

Álvaro Galhanone e secretariada pelo contador 

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

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

mesmo ano. 
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ATA DE FUNDAÇÃO DA SODIPROM

19 de novembro de 1970

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

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

Campanela, Miguel Jorge de Midanda, Ikeda Toshio, Hélio 

Pinto Fonseca, Padre Carlos Coruzzi, Sonibay Alves Garcez, 

Antonio Carlos de Campos, Santo Teixeira, Reynaldo Cruz 

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

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

Somma, Sylvia Ramos Esquivel, Emanoel Leitão Francy, Raul 

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

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

Benatti, Leozito Borges e A. M. Camacho.

1ª Diretoria Eleita

Presidente - José Baraldi

1º Vice Presidente - Dr. Edson Leite

2º Vice Presidente - M. Camacho

Secretário Geral - Ikeda Toshio

1º Secretário - Santo Teixeira

Tesoureiro Geral - Arnaldo Andrade

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

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

1987 ele geriu a Casa.

Brasileiro, paulistano, José Baraldi era agrimensor de formação. 

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

como Sodiprom, Rotary Club, Interact (vinculado ao Distrito 

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

empresariais como Associação Comercial e Ciesp-Fiesp.

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

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

depois para as proximidades da represa Billings, no bairro Sete 

Praias, divisa entre São Paulo e Diadema.

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

fabricação de artefatos técnicos de borracha e plástico. A indústria 

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

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

JOSÉ BARALDI

1970
1987  
a

1º Presidente 
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José Baraldi participou da Sodiprom desde 

as primeiras conversas com o então juiz de 

Direito da Comarca, Álvaro Luiz Damásio 

Galhanone. A eles juntaram-se o PM Salvador 

Verardi, o promotor público Leão Vidal Sion e 

a multifuncional Célia Alves, secretária do juiz, 

no Fórum. 

Dr. Álvaro incumbiu o PM Salvador e o oficial 

de Justiça Edgar Antonio de Jesus de juntar 

os meninos no Fórum para uma conversa. 

Assim reuniu-se o grupo de 10 engraxates, 

devidamente cadastrados por dona Célia. 

Após esta reunião, ficou acordado que Antonio 

Camacho, empresário local, doaria uniformes 

e padronizaria as caixas de engraxates. 

Organizado o Grupo de Engraxates e seus 

apoiadores (no segundo semestre de 1969), 

ficaram assim distribuídas as tarefas: a d. Célia 

ficou na secretaria, o PM Salvador cuidaria 

da parte disciplinar e o sr. Edgar no apoio 

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

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

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

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

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

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

JOSÉ BARALDI

Guarda Mirim formada pelo dr. Álvaro Galhanone

1º Presidente 
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No início da década de 1970, o Banco do Brasil era uma 

instituição de fomento ao desenvolvimento econômico – 

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

mais que desejada nos Municípios brasileiros. Especialmente 

naqueles que acabavam de se emancipar politicamente, como 

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

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

São Paulo (1962).

Era do interesse do banco, também, fomentar negócios, 

marcar posição e expandir atividades. Afinal, estava nascendo 

um novo Brasil, com a inauguração da moderna capital, 

Brasília, em 1960. 

No finalzinho da década de 1960, Osasco já demonstrava 

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

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

como gerente-fundador.

2º Presidente 

INTE 
RINO

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

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

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

do polo automobilístico brasileiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS A. BADDINI

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

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

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

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

Como nascemos na época da Segunda Guerra (ele em 1943 

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

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

irmão foi batizado Frederico e eu Henrique Udo”.

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

Henrique brinca, dizendo que nasceu lá por encomenda. 

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

hiatos – quando ganhou Bolsa de Estudos, ao terminar o 

Colégio Porto Seguro, para estudar medicina nos Estados 

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

irmão, também médico, concluíram o curso na Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. 

HENRIQUE UDO TIESSEN 
3º Presidente 

1987
1992
a
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Mesmo dispensado do serviço militar, por 

excesso de contingente, serviu a Marinha 

como voluntário – uma vez que tinha 

guarnição na ilha, onde morava.  Não 

demorou e ele veio para São Paulo, onde 

montou uma clínica médica junto com o 

irmão Frederico. Nascer em Porto Alegre, 

estudar no Porto Seguro (SP) e viver em 

Santa Catarina ocasionalmente remeteram 

o médico aos ares germânicos no Brasil. 

Assim, em São Paulo foi trabalhar no Campo 

Belo – bairro de “colonização” alemã. 

O dr. Henrique fez cirurgia geral, 

especializando-se depois em cirurgia 

plástica (“meu desejo era a reconstrutiva e 

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

O pai, também empreendedor, foi dono de 

um grande laboratório, mas no final dos anos 

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

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

Vida empresarial

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

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

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

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

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

que as conversas sobre patrulheiros 

mirins começaram. A Madex 

os contratou e o empresário 

Henrique Tiessen não demorou a 

se relacionar com José Antonio 

Vilaça, André Ribeiro, Oto Bethke e 

também participa da fundação do 

Rotary Club de Diadema. De lá para 

a Sodiprom foi um pulinho.

Ainda era o tempo do barracão de 

madeira, mas já se fazia um trabalho 

de fôlego com os meninos carentes, 

a fim de dar-lhes reais noções de 

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

Além do cliente e agora também amigo 

Baraldi, ele conheceu a Mara (administrativa), 

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

voluntariamente) e, claro, a dona Neide.     

Como médico voluntário realizou algumas 

consultas, na Sodiprom, tratando do que 

chama problemas menores de saúde. “Eu e 

o Baraldi concordávamos que era preciso 

aumentar a receita, para o crescimento da 

entidade”, lembra.

Em 1987 assumiu a presidência. Em dinheiro 

de hoje (2020) a Sodiprom recebia algo como 

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

das empresas conveniadas. “Foi muito difícil, 

mas contamos sempre com um time bom”, 

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

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

história, pois foram ele que regaram a planta, 

que cresceu”.

Sr. Salvador e D. Neide
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Sr. Salvador e D. Neide

HENRIQUE UDO TIESSEN 
3º Presidente 

Gestão

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

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

de empresas conveniadas e que os processos de treinamento evoluíram. 

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

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

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

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

Puxando histórias pela memória ele conta que tinha uma sintonia extraordinária 

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

de formatura e relógios pra sortear”. 

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

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

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

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

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

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

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

dos dez melhores no que faz”.
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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.

42



JOSÉ A. VILAÇA
4º Presidente 

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 
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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 
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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 
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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.

59



2006
2010

60



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 
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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 
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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
11º Presidente 
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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
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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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EX-ALUNOS
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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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 
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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”. 
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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

122



SERVIÇO
SOCIAL

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. 

133



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

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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Adriano Valente

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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A FESTA
Chegar aos 50 anos é uma tarefa complexa, que requer vontade, disciplina e muita determinação e, quando todos esses 

fatores somados se traduzem em satisfação, sentimos que nada foi em vão. Por decisão do colegiado diretivo, no dia 10 

de março a Sodiprom promoveu coquetel de lançamento das festividades de seu Jubileu de Ouro. Na oportunidade foi 

oficialmente inaugurado o prédio 3 e conferida a denominação de todas as edificações situadas na rua Oriente Monti, 

131, no Centro de Diadema. 

Da festa de comemoração participaram a atual diretoria, ex-presidentes, ex-alunos, colaboradores, simpatizantes e 

autoridades, entre as quais o prefeito Lauro Michels, que no dia declarou: “A Sodiprom faz Bodas de Ouro de um 
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trabalho muito sério. E nós abraçamos este trabalho, porque sabemos da importância da instituição para o Município na 

formação de pessoas hoje dotadas da noção de valores, de família e de tudo aquilo necessário para um bom cidadão. 

Que venham mais 50 anos”.

Na mesma cerimônia falou o Patrulheiro Nº 6: “Chegar aos 50 anos de Sodiprom é uma alegria. Eu, como ex-aprendiz, 

cheguei em condições de colaborar com a instituição e retornar tudo aquilo que ela me deu. E esta é uma grande 

satisfação”, declarou Celso Paula de Souza, o presidente, acentuando que a entidade é parte de Diadema.
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• Prédio 1

• Prédio 2
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• Prédio 3

• Quadra de Esportes
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• Salão do Rotary

• SODIPROM - vista aérea
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Denominações

Durante a cerimônia foram denominados, oficialmente, os prédios e a quadra de esportes. 

• Prédio 1 (Administração) – Inaugurado em 1980, é denominado Dona Alda Moreira Estrazula.

• Prédio 2 (Administração, Salas de Aulas e Salão) – Inaugurado em 1986, é denominado Juiz de Direito Álvaro 

Galhanone.

• Quadra de Esportes – Inaugurada em 1990, recebeu o nome de Carlos Alberto Baddini.

• Prédio 3 (Salas de Aulas e Auditório) – Agora inaugurado, tem o nome de José Baraldi.

• Salão do Rotary, no 4º andar do prédio novo, tem o nome de Otto João Gustavo Bethk, em homenagem ao 

fundador do Rotary Club Diadema.

Identificação também na Câmara

Muitas são as pessoas que se identificam com a causa da Sodiprom. Gente de comunidades pobres, pessoas de 

classe média, donas de casa, empresários, profissionais liberais, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa 

privada.

Nestes 50 anos a Sodiprom recebeu apoio de vários servidores, a começar pelo Judiciário, uma vez que seu 

embrião nasceu por obra e inspiração de um juiz de Direito. Em situações pontuais, o Executivo também deu sua 

contribuição.

No âmbito Legislativo a Sodiprom também encontrou apoio sempre. Sem cor partidária ou espectro ideológico, 

a entidade tem ressonância na Casa do Povo. Aos Vereadores de Diadema, de uma forma geral, nossos 

agradecimentos.

149



SODIPROM 
EM
NÚMEROS
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1970 até 1995

Comemorativo - 40 anos Comemorativo - 45 anos

EVOLUÇÃO DOS LOGOS

1995 até 2005 2005 até 2010
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EVOLUÇÃO DOS LOGOS

Atual Comemorativo 50 anos

Comemorativo - 35 anos 2010 até 2014
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LINHA DO 
TEMPO





1970
• Brasil conquista o Tricampeonato 
Mundial de Futebol

• Nasce a SODIPROM

1972 1973
• Sodiprom recebe o terreno onde 
está situada. É o impulso que a 
Sociedade precisava.

• Emerson Fittipaldi é o primeiro 
brasileiro a conquistar o Campeo-
nato Mundial de Fórmula 1
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LINHA DO TEMPO

1974
• Emerson Fittipaldi conquista o 
Bicampeonato Mundial de Fórmula 1

• Tivemos 2 choques do petróleo na 
década (73 e 77), que originou a 
conhecida “década perdida”, em 
termos econômicos

1975
• Criação do Programa Pró-Alcool 1980

• Nos anos 80 o rock teve uma 
“década de ouro”, bem como a 
Sodiprom. 

• O Brasil começa a utilizar o álcool 
como combustível

• Inauguração do Prédio 1 - Admi-
nistração
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• Inauguração do Prédio 2 - 
Administração, Salas de Aula e Salão

• Governo tenta reorganizar a 
economia do país na década: Plano 
Cruzado (86), Plano Bresser (87) e 
Plano Verão (89). 

• Nelson Piquet conquista o 
Tricampeonato de F1 (1981, 83 e 87)

• Inauguração do Consultório 
Odontológico

• Promulgação da Constituição 
Federal, a “Constituição cidadã” que 
proibiu o trabalho do menor de 16 
anos, exceto para aprendizes, a 
partir dos 14 anos.

1986 1987 1988
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1990
• Inauguração da Quadra de Esportes 
• Criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente 
• Plano Collor (1990)

19941991
• Ayrton Senna conquista o Tricam-
peonato de F-1 (1988, 1990 e 1991)

LINHA DO TEMPO
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• Inauguração da Cozinha e 
Refeitório

• Inauguração da Sala de 
Informática

1996 2000
• Sancionada Lei do Aprendiz 
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2000 2001 2002
• Gustavo Kuerten sagra-se 
Tricampeão de Roland Garros 
(1997, 2000 e 2001) e é o número 
1 do tênis mundial 

-
 

2005
• Lei do Aprendiz é Regulamen-
tada 

LINHA DO TEMPO

• Brasil é o primeiro Pentacampeão 
Mundial de Futebol 
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LINHA DO TEMPO
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PAR
CE
RIAS



PAR
CE
RIAS Prezar pelo social é fomentar atitudes e ser referência em responsabilidade empresarial. Assim são as 

empresas-parceiras da Sodiprom, apoiando não só de forma discursiva, mas contratando, treinando, 

moldando e colaborando com o presente e o futuro do país. A todos os parceiros da Sodiprom, o nosso 

MUITO OBRIGADO!



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS
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PARCERIAS AO LONGO DOS 50 ANOS
3M USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.

3N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

A CASA DA PINTURA LTDA

A.C.Y ORGANIZACAO CONTABIL

ABACO CONTABILIDADE S/S CONTABILIDADE LTDA

ACEC EMPREENDIMENTOS LTDA

ACERVO CONSULTORIA S.C LTDA

ACOS INBRAFER LTDA

ACOSERVICE S/A IND. E COM. DE FERRO E ACO

ACRINEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ACROPOLE COMERCIO, IND. E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

AD MADEIRAS LTDA -EPP

ADDA VEICULOS  LTDA.

ADRIATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

ADVOCACIA DRA. LAURA FERNANDES BARBOSA SANCHEZ

ADVOCACIA EMPRESARIAL

ADVOCACIA MOSCHEN

AFFINIA AUTOMOTIVA  LTDA

AFONSO SILVA E MURATORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AG REBELO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO

AGRO QUIMICA MARINGA S/A

AGUIA INDUSTRIA DE PROTOTIPO E FERRAMENTARIA LTDA

ALFA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOB. S/C LTDA

ALPAX COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA.

ALVIM ASSESSORIA IDIOMATICA LTDA.

AMO ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA

AMP DO BRASIL CONECTORES ELETRICOS LTDA (CABLESA)

ANA CAROLINA FLORES LTDA.

ANGELO DOI

ANGRA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANVIL FERRAMENTAS LTDA.

APAE-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

APIS DELTA LTDA

ARAMEL 21 - ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

ARISTON POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ARLAM ELETROMECANICA IND. E COM. LTDA.

ARLEN DO BRASIL IND. E COM. DE ELETRONICA LTDA.

ARNIFLEX IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

AROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ART- BEL COSMETICOS LTDA

ARTEFATOS DE LATES NORFOL LTDA

ARWEK IND. E COM. DE PRODUTOS ELETROSTATICOS LTDA.

ASBERG ESCOVAS INDUSTRIAIS

ASCEFF ASSESSORIA EMPRESARIAL

ASCONTEC ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

ASSISTENCIA MEDICA SAO JORGE S/C LTDA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL  DIADEMA-ACE

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ETE “LAURO GOMES”

ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS EMPREGADOS DO GRUPO WEST

ATAG MECALPE EQUIPAMENTOS E PROCESSO LTDA.

ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA

AUTO MOTO ESCOLA FREE

AUTOFRIZ ACESSORIOS AUTOMOTIVES LTDA

AUTOMETAL S/A

AWETA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

AXXIS QUIMICAS LTDA.

BALLARIN INVEST.PATRIM. E IMOBILIARIO LTDA

BANCO BANDEIRANTES

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.

BANFF EMBALAGENS LTDA

BANKWAY SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA

BERZAN STIKER P/ MOVIMENTAR E ARMAZENAR LTDA

BIG TOY BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

BILSING AUTOMATION BRASIL LTDA

BIOAUTO SP IND.COMERCIO DE BIODIESIL

BIOMEDIC SERV.E COM.EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

BLASTIBRAS TRATAMENTO DE METAIS LTDA.

BOB PRODUTOS QUIMICOS LTDA

BOEHME DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.

BORFLEX IND. COM. ART. BORRACHA LTDA.

BORPLAS BORRACHAS E PLASTICOS LTDA

BOSCH REXROTH LTDA

BR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

BRASIBOR IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

BRASILATEX IND. COMERCIO  MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA
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PARCERIAS AO LONGO DOS 50 ANOS
BRASILCOTE INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.

BRASMETAL WAELZHOLZ S/A IND. E COM.

BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTACAO LTDA

BRUMARK COMERCIO INDUSTRIA E REPRESETACOES LTDA.

C.M.COSTRUCOES MECANICAS LTDA

C.S.I. COM. DE VALVULAS E EQUIP. INDUSTRIAS LTDA.

C.T.I. COMERCIO E SERVICO EM INFORMATICA LTDA

C2PONTOS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA

CABOFENIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA

CAQ CASA DA QUIMICA LTDA.

CARHEJ INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS METALURGICO LTD

CARPAINT IND.DE TINTAS LTDA.

CARTONPEL IND. DE CAIXAS E PAPELAO ONDULADO LTDA

CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE

CASA DAS GULOSEIMAS

CDT SERVICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

CEGE ASSESSORIA CONTABIL

CENTRO EDUCACIONAL ALEXANDRE DUMAS S/C LTDA

CENTRO MEDICO DE DIADEMA

CERATEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

C-ERRE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

CHAMPION GALVOANOPLASTIA IND. COM. LTDA EPP

CHEMFAB DO BRASIL

CHS - COOLERS AND HEATERS SYSTEMS IND.COM. LTDA.

CIESP CENTRO DAS INDS. DO EST. DE SAO PAULO

CLARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

CLINICA DE OLHOS DIADEMA

CLINICA ORTO DIADEMA

CM - CONTRUCOES DE MOLDES LTDA.

COAMPLAS COMPOSTO E POLIMERAS TERMOPLASTICOS LTDA.

COELMA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.

COLEGIO CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

COLEGIO INTEGRADO DIADEMA S/C LTDA

COLORNET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

COMERCIAL “SLAN” LTDA

COMERCIAL AGRICOLA CAPARAO LTDA  VOLVO

COMERCIAL DE PLASTICOS HORIZONTE LTDA.

COMERCIAL DE VEICULOS DIVENA LTDA.

COMERCIAL JOPAMA LTDA

COMERCIAL MAX QUIMICA IMPORTACAO LTDA

COMERCIAL SAVASSI LTDA

COMERCIO- 1001 LIVROS USADOS

COMERCIO DE MAT. P/CONSTRUCAO CASA ROSADA LTDA.

CONCEICAO IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA.-EPP

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DA CUPECE.

CONDUCTOR TECNOLOGIA S/A

CONFIDENCE EMPRESARIA LTDA

CONFORJA

CONSTRUDEMA COMERCIAL LTDA.

CONSULTORIO DENTARIO DR.LENINI

CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRª CARLA CRISTINA

CONSULTORIO ODONTOLOGICO(OBS:EMPRESA NAO PAGA)

CONTASS - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CONTINENTAL PARAFUSOS S/A

CONTRAP METARLUGICA LTDA

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS MUTIPLOS DO BRASIL

COOPERLAFE - COOPERATIVA INDUSTRIAL

COOPERTRATT COOPERATIVA INDUSTRIAL

COPEP IND. E COM. DE PECAS DE PRECISAO LTDA.

COPERNICO INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA

COPIADORA BALLESTRERI & MAGNANI S/C LTDA

CORONA CADINHOS REFRATARIOS LTDA

CORRETORA DE SEGUROS A TRADICAO

COSNAL COZINHA NACIONAL LTDA.(FORMTAP IND. E COM.)

CROMATO PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CROMOQUIM PRODUTOS TENSOATIVOS LTDA.

CTM - COMERCIAL TECNICA E MANUTENCAO LTDA

D&D MANUFATUREIRA LTDA

DACCO MAQUINAS LTDA

DAFLEX FERRAMENTARIA E PLASTICOS LTDA.

DANA INDUSTRIA LTDA

DANA INDUSTRIAL DIVISAO FORJADOS

DANIELA & SANCHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DARKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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DAVENE - LABORATORIO SARDALINA LTDA.

DEMAC MADEIRAS P/ EMBALAGENS E COM. LTDA

DESPACHANTE MONALIZA

DI FATO ACESSORIA PARA VEICULO LTDA

DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO (FAD)

DIADEMA TRIACO COM DE FERRO E ACO LTDA

DIAMAFER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA.

DIATRANS TRANSPORTE LTDA.

DILARE COSMETICOS LTDA  (SUMIT DILAROF)

DISK PONTO RELOGIOS TRADICIONAIS E INFORMATIZADOS

DOIS R INFORMATICA LTDA.

DOMINIO IMOVEIS LTDA

DRª SANDRA REGINA OGOSHI

DRAITEC ELETRONICA LTDA

DROGA MARIS LTDA.

DROGARIA  ISE

DROGARIA FABRINI LTDA.

DROGARIA FARMEDI LTDA

DROGARIA SILMAR LTDA

DUCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

DYNAMIC- SEAL ENGENHARIA LTDA

DYNATECH QUIMICA LTDA

E.R. INDUSTRIA METALURGICA LTDA.

EATON LTDA - CUTLER HAMMER - BLINDEX

ECOSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EDGAR RAHAL

EGK - MOTOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ELAN QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

ELASTIC S/A INDUTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA

ELECTRANZ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ELECTROCOATING IND. E COMERCIO LTDA

ELETRO DIAGNOSE ENGENHARIA LTDA

ELETRODEPOSICAO RALLCO LTDA

ELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ELETROTEMPERA TRATAMENTO TERMICO LTDA

ELISABETE FERNANDA DOS SANTOS GRINE LIMA

ELISMOL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

ELMA ELETROMETALURGICA LTDA

ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA

EMBALAGENS BELSSE LTDA

EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A

EMBASSY PROPAGANDA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

EMBRAS EMBALAGENS BRASILEIRAS IND. E COM. LTDA

EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAA  LTDA

EMPLAMOLD IND.E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

EMULOGIC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

EMZ QUIMICA LTDA

ENGEFILTRO COMERCIO DE IMPORTACOA E EXPORCAO LTDA

ENGEMETAL MONTAGENS LTDA

ENGESE-ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTA

ENTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

ENTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

ENTERNET INFORMATICA LTDA.

EPICON INDUST.DE EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

EQUILIBRIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES

ESCR.DE ADV. E CONTAB. DR. EDVALDO DOS SANTOS

ESCRITORIO CONTABIL AGUIA S/C LTDA

ESCRITORIO CONTABIL MIRANDA S/C LTDA

ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. DIRCEU ROCCO

ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. HELENO ORDONHO NASCIME

ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. ORLANDO A. TAMPELLI

ESCRITORIO DE ADVOCACIA DRª ANA

ESCRITORIO DE ADVOCACIA ROBERTO VIOLA

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PEDRO RICARDO

ESCRITORIO PEREIRA LIMA ADVOCACIA

ESPICEFER IND.COM.FERRAMENTAS LTDA

EST ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLOGICOS

ESTILOCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ETCD-EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE DIADEMA.

ETL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ETNA EQUIPAMENTO TECNICO NACIONAL LTDA

EURO COMERCIO EXTERIOR LTDA

EVACOM IND. DE COMPONENTES PARA REFRIGERACAO

EVACON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA

EVACON INDUSTRIA COMPONENTES P/ REFRIGERACAO LTDA

EVENT PROMOÇOES PROPAGANDAS LTDA
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EXPORTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EXPRESS CAR VEICULOS COMPR. E VENDA DE VEICULOS

EXTRUMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

EZATUS SISTEMAS EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA.

F.P.M.FABRICA PRODUTOS METAL

F.Z. AUDIO LTDA

FAPER PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO

FASTELL INDUSTRIAL LTDA

FAVIERE ADMISTRATIA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTD

FEBA INDUSTRIA MECANICA LTDA.

FEDERAL MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA.

FERDAL IND. COM. METALURIGICA LTDA.

FERSILLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FESPE COMERCIO E REPRESENTACOES FER. AUTOMOT. LTDA

FILTER UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FINMATICA LTDA

FLEXOPOWER IND.COM.REPRESENTACAO LTDA.

FLORAL ATLANTA IND. E COM. LTDA

FLUXO EMBALAGENS TECNICAS LTDA

FOLHA MIL LTDA.

FORMAT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

FORMINGPLAST DO BRASIL LTDA

FORMTAP INDUSTRIA E COMERCIO S/A

FOTO AEREA ABC LTDA

FOTOPTICA LTDA

FOX ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA.

FRANCY SA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA.

FREZITE-AKE DO BRASIL LTDA

FRISODAL ASSESSORIOS PARA AUTOS IND. E COM. LTDA

FUJI ASSESSORIA CONTABIL

FUTURAS SUPERABRASIVOS LTDA

GALICIA IMOVEIS LTDA.

GALMETAL ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA

GALVANOPLASTIA RALI LTDA-ME

GALVANOTONISI TRATAMENTO DE METAIS LTDA

GEMINI MARMORES E GRANITOS LTDA

GERMINAL IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS

GIANA INDUSTRIA DE MOLDADOS PLASTICOS LTDA

GODKS INDUSTRIA DE PLASTICOS

GOTA DE CRISTAL TRANSPORTE LTDA

GRACO PRODUTOS INFANTIS COMERCIAL LTDA

GRADETEC INDUSTRIAL LTDA.

GRANDISBRA COM. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA

GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA

GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA

HASO TECNOLOGIA DE PLASTICOS LTDA.

HAUSER INDUSTRIA MECANICA LTDA

HEF DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA.

HEMATEC ELETROMECANICA IND. E COMERCIO LTDA

HENKEL LTDA.

HERAL S/A INDUSTRIA METALURGICA

HIGH VOLTAGE ENGINEERING DO BRASIL S/A

HL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

HOSPITAL DE DIADEMA S/C LTDA.

HT FRISOS AUTOMOTIVO LTDA

ICP DO BRASIL IND. DE TERMOPLASTICOS LTDA.

IFE.IND. E COMERCIO DE CABOS ESPECIAIS LTDA

IFER ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA.

IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LRDA

IHS ENGENHARIA ADMINISTRACOA E COMERCIO LTDA

ILARIO SERAFIM ADVOGADOS

IM PACTO EMBALAGENS

IMOBILIARIA NOVA SAO PAULO

IN PACTO EMBALAGENS LTDA.

INAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INCOM INDUSTRIAL LTDA

IND. E COM. DE PLAST. PARU LTDA.-ME

INDUSTEL IND.COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA PARANOA LTDA

INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA

INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS CALORISOL S/A.

INDUSTRIA DE PLASTICOS INDEPLAST LTDA

INDUSTRIA E COM. TERMOPLASTICOS LTDA (DAKHIA)

INDUSTRIA E COM.DE TECIDOS FINANTEX LTDA

INDUSTRIA E COMERCIO ALMOFLEX LTDA
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INDUSTRIA E COMERCIO CARDINALI LTDA

INDUSTRIA E COMERCIO GOLDPRINT LTDA.

INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA UNID. II

INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO ENMA LTDA.

INDUSTRIA MECANICA MUNOZ HERMANOS LTDA

INDUSTRIA METALOQUIMICA KELS LTDA.

INDUSTRIA METALURGICA IRENE LTDA

INDUSTRIA SANGEPACK LTDA

INMECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSERT QUIMICA INDUSTRIAL

INTELLIGENCE ILUMINACAO LTDA.

INTER-COL INDUSTRIA E COMERCIO

INTERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INTRAB COM.PRODS.SEGURANCA NO TRABALHO LTDA

INZPHEFUG INSPENCAO E RECUPERACAO LTDA

IPSO FACTORING SOC.DE FOM.COM.E PARTICIPACOES LTDA

IRAPURU TRANSPORTE LTDA

IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERIC. DE DIADEMA

IRMAOS PARASMO S/A INDUSTRIA MECANICA

ISOART INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ISOCORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ISOFIBRAS ISOLANTES TERMICOS AÇOS ESPECIAIS LTDA

ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

ISOLET IND. COM. LTDA

ISRINGHAUSEN IDUSTRIAL LTDA

J VILMAR ADVOGADOS ASSOCIADOS

J. ANDRADE S IND.E COMERCIO GRAFICO LTDA

J.T. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JAC DO BRASIL IND. COM. DE PRODS. AUTOADESIVOS LT.

JAKKO TECNICA E INDUSTRIAL LTDA.

JEFFERSON SOLENOIDBRAS LTDA.

JEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JET 7 POSTOS E SERVICOS

JOWA INDUSTRIA MECANICA LTDA

JULIANA CAMPOS VOLPINI

JUNTALIDER ADM.CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

KABELSCHLEPP DO BRASIL IND. E COM. LTDA

KAIKEY ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

KARAMURU INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA

KATO ASSESSORIA CONTABIL

KEIPER RECARO DO BRASIL LTDA.

KENTINHA EMBALAGENS LTDA.(KEN PACK SOLUCOES)

KOESA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

KONTRAP HASTES IND.COM.LTDA

KORRECTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

KOSTAL ELETROMECANICA LTDA

KRAFTPACK EMBALAGENS LTDA

KRONES DO BRASIL LTDA.

KWCA CONTROLE AMBIENTAL S/A.

L & D INDUSTRIA

L.N. BRAYTON INDUSTRIAL LTDA

LABOR UNIAO

LABSYNTH PRODUSTOS P/ LABORATORIO LTDA.

LAJES TRELICA PIRAMIDE LTDA

LAMMINAPLAST LAMINACAO DE PLASTICOS IND. E COM.LTD

LAR DO ANCIAO

LARSEN ELETROEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

LAURENTI EQUIPTOS. P/ PROCESS. DE DADOS LTDA.

LCC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES S/C LTD

LEISER EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA.

LEMARQ IND. COM.E FERRAMENTARIA LTDA

LEMON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

LESSAN CONFECCOES LTDA

LEX LABOR ASSESSORIA COMTABIL S/C LTDA

LGW BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

LIBER INDUSTRIAL LTDA

LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE DIADEMA

LIMTER SERVICOS LTDA

LINTER PRESTACOES DE SERVICOS LTDA.

LMG REBITES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

LOBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA

LOGISTICA E DISTRIBUIDORA MF LTDA

LOGOPACK EMBALAGENS LTDA

LUCAS  INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA

LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LUVANJU MAO DE OBRA EFETIVA TEMPORARIA EMPREITEIRA
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M 7 INDUSTRIA COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA

M&ASI MANUTENCAO DE SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA

M.D.M. HIGIENE AUTOMOTIVA LTDA.

MACCHINI ENGENHARIA E ASSESSORIA S/C LTDA.

MACH EXPRESS PARTICIPACOES LTDA

MACK PACKING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

MACROMED COM. DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

MADCENTER COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

MADEIRAS MART CENTER LTDA.

MADEREIRA IPANEMA LTDA

MADEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.

MAG INOX METAIS ESPECIAIS LTDA.

MAGAZINE CONTE OUTRA VEZ

MAGAZINE ERA UMA VEZ LTDA

MAGNUS ASSESSORIA CONTABIL

MAKENI CHEMICALS COM. E IND.DE PROD.QUIMICOS LTDA

MAKIVETRO - FABRICA DE MAQS. P/ VIDROS LTDA.

MAKIVETRO FABRICA DE MAQUINAS P/ VIDROS LTDA

MALAVASI & CIA LTDA

MANOEL MORY & IRMAO LTDA

MAPOMOLD FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS LTDA

MAQUINAS BEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

MARCENARIA CUNHA

MARIA CRISTINA GARCIA

MARIDENI EMBALAGENS E ARTES GRAFICAS LTDA.

MARK PEERLESS S/A.

MARPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

MART MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MART PLUS DO BRASIL LTDA

MARUYA ELETRÔNICA LTDA

MASSAO REPORTAGENS FOTO E VIDEO LTDA.

MASSTIN ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA

MASTER CONTOLE DE PORTARIA  LIMPEZA.C.JARDINAGEM

MASTER REFOMAS E CONS.DE COZINHA PROFISSIONAIS LTD

MASTERGUARD DO BRASIL LTDA

MATSUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MAX PRESCISION INDUSTRIA METALURGICA LTDA.

MAXBOLT IND. E COM. DE METAIS S/A

MAYER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

MBR LOGISTICA LTDA  (BRETON)

MBR-PRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MECANICA DE BASE IND.E COMERCIO LTDA.

MECOM ENGENHARIA LTDA

MED PREV ASSIST. MEDICA E ASSES.EM MED. DO TRABALH

MELLING DO BRASIL COMPONENRES AUTOMOTIVOS LTDA

MELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

MERCADINHO BEM BARATO LTDA

MERCOPACK EMBALAGENS LTDA

METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

METAL COATINGS BRASIL IND.E COMERCIO LTDA

METALPART IND. E COMERCIO LTDA

METALURGICA AGATHON LTDA

METALURGICA AGATHON LTDA.

METALURGICA ATICA LTDA

METALURGICA DE MATTEO

METALURGICA DE MATTEO/NAO ENCAMINHAR PATRULHEIROS

METALURGICA FUNDEX LTDA

METALURGICA INJECTA LTDA.

METALURGICA KNIF LTDA

METALURGICA MELF LTDA

METALURGICA MERCURIO S/A.

METALURGICA MOFERCO LTDA

METALURGICA NEMATEC LTDA.

METALZILO INDUSTRIA LTDA

MGE-MANUTENCAO MOTORES GERADORES ELETRICOS LTDA

MHM TREINAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

MICHELAN MOLAS IND[USTRIA E COMERCIO LTDA

MICRO SAPIENS INSTRUMENTACAO E INFORMATICA LTDA

MICROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

MICROFIO INDUSTRIA E CONDUTORES ELETRICOS LTDA

MICROSILICA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM LTDA

MICROWELL IINDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MIKI MAQUINAS E COMPONENTES ELETROMECANICOS LTDA.

MILENIO IND.E COM.DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MAD.LTD

MIR EMBALAGENS LTDA

MONICA CASSIA MITSUI TAKETANI
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MONTAGENS MONTESNSE LTDA

MORGEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

MOSTEIRO DEVAKAN PROD. NATU. E ALIMENTICIOS LTDA.

MSA DO BRASIL EQUIP. INSTR. DE SEGURANCA LTDA.

MULTIMEDIC TRATAMENTOS CONVENCIONAIS ALTERNATIVOS

MULTI-PARCERIA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA

MULTITRAT COMERCIO E TRATAMENTO TERMICO LTDA

MULT-TEMPERA COAT TECN.EM TRAT.TERM.E REVEST.SUP.L

MZ FERRAMENTAS LTDA.

NACRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NATIONAL FIRE HOSE DO BRASIL IND. E COM. LTDA

NATIONAL OLIMPIA COM.IMP. E EXP. LTDA (COUGAR)

NAZS ENGENHARIA LTDA

NEO NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA

NEOS IND.E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.

NEW DOR PRODUTOS ESCOLARES E DE ESCRITORIO LTDA

NEXTROM LTDA.

NITRILLE RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NOVEMPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

NOVORIGINAL GRAFICA E EDITORA

NTS - TREINAMENTO E SERVICOS LTDA

NUMBER ONE TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.

NUTEP S.A IND.METALURGICA

NUTRIALIMENTAR COM. E REPR. DE ALIM. BASICOS LTDA

NUTRIVAC COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

OAB SP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

OCUPACIONAL ASSISTENCIA MEDICA S/CLTDA

ODEMILSON MARQUES DE SOUZA

OFELIA BRINDEX COMERCIO LTDA -ME

OLSA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OM-IND.E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

ON LINE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

ORGANIZACAO CONTABIL CISAO

ORIPLAST - PLASTCOS ORIENTADOS LTDA

OSBORN INTERNACIONAL LTDA.

OTIA DO BRASIL IND. E COM. LTDA

OXIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.

OXIFER OXIDACAO LTDA - ME

P & C TRANSPORTADORA LTDA.

P & C TRANSPORTADORA LTDA. ( REITEC )

PADA TOY LTDA

PADULA EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA.

PALLON TERMOPLASTICOS LTDA

PAPAIS-UDINESE METAIS IND. E COM.LTDA

PAPAIZ NORDESTE IND.COM.LTDA

PAPELARIA CENTRO DO PAPEL LTDA

PAPELARIA MARAJOARA DE DIADEMA LTDA

PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETROID)

PATRIZZI & FERNANDO IND.COMERCIO LTDA

PAULUS GRAF. EMBALAGENS LTDA

PEDRO OSNEI MICHELS PEÇAS - ME

PERFIL METAL LTDA

PERFIL PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

PEROLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PETIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PETIT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

PETROPAR EMBALAGENS S/A

PHARMA DENT IMPORTACAO EXPORTACAO

PHILIP SHOP

PICC S/A PRODUTOS INJETADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL

PIRES & GIOVANETTI ENG. E ARQ. LTDA

PISOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PITAGORAS GRAFICA E EDITORA LTDA

PLASCOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PLASEK ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

PLASFIL PLASTICOS LTDA

PLASMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PLAST MOLD USINAGEM FERRAMENTARIA LTDA

PLASTERFEIX IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA

PLASTICOS FORMAR IND. E COM. LTDA

PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PLASTICOS NILLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PLASTICOS NOVACOR LTDA

PLUS CONFIX ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA.

PMP- INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA LTDA - ME
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POLICRE IJC CONTROLE DE PORTARIA LTDA - ME

POLIMET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

POLIRON CABOS ELETICOS EPECIAIS LTDA.

POLISTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA

PORTA CABOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PORTO REAL CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

POSTO DE SERVICO INDIANOPOLIS LTDA

POWDER PROCESSOS EQUIPAMENTOS LTDA

PRATIKOS INDUSTRIA METAL. E PLANEJ. INDUSTRIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

PRINTCOR IND COM TINTAS E VERNIZES LTDA

PROCONT CONTABILIDADE S/C LTDA.

PRO-COR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PRODUFLEX INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA.

PRODUTOS ELSIE CLAIRE LTDA

PRODUTOS ISOLANTES SPAGFLEX LTDA.

PROEM IND. ELETROMETALURGICA LTDA

PROGRESSO COMERCIO E IND. DE MAQUINAS LTDA.

PROL EDITORA GRAFICA LTDA

PROMO INFLAVEIS INDUSTRIAL & COMERCIAL lTDA

PROQUIMIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

QUALYPLAS IND.COM. ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

QUIMETAL TRATAMENTOS DE METAIS LTDA

QUIMICA NACIONAL QUIMIONAL LTDA.

QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.

QUIMITRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

R. CASTRO & CIA. LTDA

R.E CONTABIL

R.H. MERIDIONAL SERVICOS TEMPORARIOS]

R.RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS

RADIAL TRANSPORTES S/A.

RAGI REFRIGERANTES lTDA

RAW MATERIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RAX SERVICE LTDA

RCE TECNOLOGIA INDUSTRIA LTDA

REAQUIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

RECESA PISOS E AZULEJOS LTDA

RECUPERADORA DE METAIS 8 DE SETEMBRO LTDA.

REDECARRD REDECORACOES LTDA

REDIMPEX TRANSPOTES E ARMAZENS EM GERAL LTDA EPP

REIFENHAUSER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

REITEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELTRONICA IND. DE MAQUINAS E COMPON. ELETRON. LTD

REMESA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

REPRESENTACAO QUATRO PODERES

RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA

REVENDA VEICULOS E PECAS LTDA

REVESCROM REVESTIMENTO DE METAIS LTDA.EMP N.PAGA

RIWAGAL IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RM ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

RML.COMERCIO E FOMENTO MERCANTIL LTDA

ROBRASA ROLAMENTOS ESPECIAIS ROTHO ERDE LTDA

RODOAGUA TRANSPORTES LTDA

ROGERIO FORTE PALOMBO-ME

ROLDIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROLIMMETAIS COMERCIAL LTDA

ROMAFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS

RONAN IND. E COM. DE VEDACOES E USINAGEM LTDA

RS RENTAL STORE LTDA.

RUBBER-TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

RUST ENGENHARIA LTDA

RVR PLASTICOS LTDA.

S M G - ASSESSORIA S/C LTDA

S.P.C.SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA ESPECIALIZADO

S/J MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA

SAEMPA EMPREENDIMENTO E PART. LTDA

SAFE CARGO TRANSPORTES LTDA

SAGEC MAQUINAS LTDA

SAMBERCAMP IND. DE METAL E PLASTICO S/A (MACISA)

SANED-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE DIADEMA

SANFER FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SANT’ANA S/A INDUSTRIAS GERAIS

SAO BERNARDO DIAGNOSTICO

SAO PAULO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/A LTDA

SAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
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SBC IND. E COM. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA.

SCART ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

SCHIMITD SERVICOS DE SEGURANCA PAT S/C LTDA

SCHIMITD SERVICOS GERAIS S/C LTDA

SCORPIO  SC LTDA

SCORPIOS USINAGEM LTDA

SCS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

SDR VINIL LTDA

SEEBER FASTPLAS LTDA.

SEGMENTO INDUSTRIAL LTDA

SELMEC EQUIPAMENTOS P/ PROCESSOS LTDA

SERGIO CLAUDEMIR  (ATLAS CONTABIL

SERVICO DE PATOLOGIA CLINICA ESPECIALIZADA

SERVIKPEL EMBALAGENS DE FIBRA LTDA

SERVMELT COMERCIAL LTDA

SERVOMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

SFPD SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DIDEMA

SHIRAISHI COM.ALIMENTOS LTDA

SHOMEI DO BRASIL LTDA

SIDERACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

SIDERINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

SIDERTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

SIGNA INDUSTRIAL LTDA.

SIKI EMPRESARIAL S/C LTDA (PLANASP)

SIMON MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

SINDICATO DOS FUCIONARIOS PUBLICOS DE DIADEMA

SIZELMAX COMERCIO DE PRESTACAO DE SERVICO LTDA

SLAB SERVICOS LABORATORIAIS

SMARTCAR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

SMC-PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA.

SO BOMBAS COMERCIAL LTDA.

SOCIEDADE TECNICA DE ELASTOMEROS STELLA LTDA.

SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL S/A

SODIPROM

SODRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

SOLANIL TRATAMENTO DE AGUA S/A

SOLMETAL IND.COM.DE PECAS METALICAS LTDA

SOPLAST PLASTICOS SOPRADOS LTDA.

SOUSA TAVORA SERVICOS S/C LTDA

SP JURIS REPRESENTACAO E COM. DE LIVROS LTDA EPP

SPECIAL QUALITY INDUSTIA E COMERCIO

SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

SR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

STAHLBAU DO BRASIL ESTRUTURAS METALICAS

STAR TOOL TRATAMENTOS DE SUPERFICIE LTDA

STEEL BERGSTRON & BERGSTRON MANUTANCAO S/C LTDA.

STRAPACK EMBALAGENS LTDA.

SUEFA MECANICA E USINAGEM EM GERAL LTDA.

SUMMIT IND.E COM.DE COSMETICOS (DILAROUFFE)

SUPERTAINER ITAPLAST DO BRASIL EMB TECNICAS LTDA

T G K - PRODUTOS HIGIENICOS IND. E COMERCIO LTDA

TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

TANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TARUMA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA- EPP

TAURUS FERRAMENTARIA.

TCAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME

TEC SEAL ENGENHARIA DE VEDACAO LTDA

TECFIL TELAS E ESTEIRAS METALICAS LTDA

TECHONOSIM SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA

TECMOLDE INDUSTRIA E FERRAMENTARIA LTDA - ME

TECNART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TECNIPLAST MOAIS TECNOLOGIA

TECNO TEST ENGENHARIA ELETRICA LTDA

TECNOACO FITAS DE ACO E CARBONO LTDA.

TECNOCART EMBALAGENS LTDA

TECNOFLON BRASFLON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

TECNOINJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TECNOKOM PLASTICOS LTDA

TECNOPERFIL TAURUS LTDA

TECNOPLASTICO BELFANO LTDA.

TECNOSERV IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TELEVOLT S/A INDUSTRIAS ELETRICAS

TERBRAZ INDUSTRIAL LTDA.

TERMICOM IND. E COM. DE TERMINAIS E CONEXOES MECAN

TERMOCOLOR TINGIMENTO TECNICO LTDA.

THEBAS INDSUTRIA DE PLASTICOS LTDA.
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THELMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

THREE’SS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

THUNDER COMT IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA

TILA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

TIRRENO IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

TKM IND.DE ART.DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA

TOP LINE SYSTEMS INFORMATICA LTDA.

TOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TOTAL DISTRIBUIDORA PROD./PINTURA LTDA.

TRANE DO BRASIL IND. E COM. LTDA

TRANS OCEANICA TRANSPORTES LTDA.

TRANS TECHNOLOGY  BRASIL LTDA.

TRANSPORTADORA REINAMI LTDA

TRC IND. COM. DE COMPONENTES ELET.ELETRONICOS LTDA

TRIER PRODUTOS QUIMICOS LTDA

TRIUNFO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/A LTDA

TRORION S/A.

TRW AUTOMOTIVE LTDA

TUNKERS DO BRASIL LTDA.

TYSON COMERCIO E REPRESENTACOES DO BRASIL

UHL - UNIDADES HIDRAULICAS LTDA.

UNIAO ACOS ESPECIAIS LTDA.

UNICROM IND. GALVANOPLASTICA LTDA

UNICROM IND.COM. DE PECAS INJETADAS LTDA EPP

UNIFORJA COOP.CENT.DE PRO.INDE TRAB.EM METALURGIA

UNI-HIDRAULICA IND.E COMERCIO LTDA

UNIOIL LUBRIFICANTES LTDA.(VALVOLINE)

UNIPARTS INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

UNIVERSAL COPIAS

UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA.

USF-JOHNSON FILTROS LTDA.

USICAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

VA-BENE INDUSTRIA E COMERCIO DE COFECCOES

VAGLI PAINT ACABAMENTOS DE SUPERFICIE LTDA.

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

VASST TECNOLOGIA LTDA

VENTURA PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.

VISAO IND. E COMERCIO POLIMEROS LTDA

VIVACOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

VIVEPOR METALURGICA LTDA.

VLC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOSS AUTOMOTIVE LTDA

VULCAO - CALDEIRAS E AQUECEDORES LTDA(ETINA)

W.I. PRENSADOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA.

WACCO SISTEMAS LTDA .

WEA FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISAO LTDA

WEIDMANN SYSTEMS INTERNACTIONAL LTDA

WEIDMANN TECNOLOGIA ELETRICAL LTDA

WELCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA

WERDEN PISO ELEVADO MONOLITICO LTDA

WEST PHARMCENTICAL SERVICES BRASIL LTDA

WINDMOELLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA

WIRES AUGOSTO ALVES DAMASCEMO (SCHIMITD)

WS IND.E COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

YKK DO BRASIL LTDA

Z.BAVELLONE SOUTH AMERICA IND.E COMERCIO LTDA

ZABA LTDA

ZANATTA ASSESSORIA JURIDICA LTDA.

ZECA TERRAPLENAGEM **NAO ENCAMINHAR PATRULHEIROS**

ZEPPINI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

ZEROKILOMETRO ASSESSORIA DE BENS MOVEIS

ZINCAGEM MARTINS LTDA

ZUANELLA MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA.
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