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Luciano Camandoni
Luciano é osasquense, nascido em 16 de 

abril de 1979. É filho da Sra. Janete e do Sr. 
Antônio Camandoni, católicos que participam 
ativamente do Encontro de Casais com Cristo 
na Diocese de Osasco. A trajetória da família 
sempre foi relacionada à história de Osasco, já 
que seu avô, o imigrante italiano Sebastian 
Pietro Camandoni, veio da região de Piemonte 
para o Brasil, na mesma época da chegada do 
fundador de nossa cidade, Antônio Agú.

Luciano iniciou seus estudos no tradicional 
Colégio Nossa Senhora da Misericórdia e, 
poster iormente,  estudou no Colégio 

Hélio Trevizan Júnior
Hélio, sócio-fundador e diretor de vendas da 

Udiaço, é natural da capital paulista. Nascido 
em 9 de julho de 1959, é filho da inesquecível 
Sra. Abigail e do Sr. Hélio Trevizan, também 
paulistano de nascimento e osasquense de 
coração. Seus irmãos são Sidney, Adalberto, 
Sônia e Wagner.

Teve uma infância humilde no bairro da Lapa, 
em São Paulo, e mudou-se para Osasco 
quando tinha sete anos de idade. Em meados 
de 1976, em busca de um emprego para ajudar 
na renda familiar, iniciou sua carreira em uma 
empresa de ferro e aço, onde teve os primeiros 
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Universitário. É formado em relações públicas pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP. 
Como a construção civil é sua grande paixão, hoje atua na fabricação de portas e janelas de 
alumínio para grandes obras, sendo também investidor neste segmento, o que considera a 
realização de um sonho.

Trabalha desde os 12 anos de idade, quando fundou uma pequena empresa de filmagem de 
festas e eventos, experiência que considera importante nas conquistas que obteve na vida 
profissional e pessoal. Luciano já acumula mais de 30 anos de trajetória na iniciativa privada, 
especialmente como CEO da Aluminic, uma empresa familiar fundada por seus pais em 1983, aqui 
em Osasco.

Como legado dessa trajetória, dedica-se a atuar em prol do desenvolvimento humano, pois tem 
plena consciência de que o maior valor de uma administração são as pessoas. Para isso, se faz 
presente em diversos setores da sociedade e participa de importantes entidades de Osasco, 
colaborando na realização de projetos relevantes para a população.

A convite do prefeito Rogério Lins, em 2022 assumiu a Secretaria de Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento Econômico de Osasco. Contribuir com o poder público é, aliás, um sonho que 
cultiva desde a infância. Como secretário, tem dirigido as atividades não só de grandes empresas, 
mas também de pequenos e médios empreendedores que fomentam a economia e o emprego em 
nossa cidade.

Luciano é casado com Andréia Camandoni e tem uma filha, a pequena Manuela.

contatos com o setor. Muito dedicado, em pouco tempo foi promovido a gerente de vendas.
Na mesma época, seus irmãos Wagner e Adalberto abriram uma padaria e lanchonete. Em 

1989, unindo os conhecimentos de Hélio e a experiência de Adalberto como empreendedor, se 
juntaram para iniciar um negócio de distribuição de barras de aço. Com o tempo, e muito trabalho, 
a demanda foi aumentando.



Thiago Borges Batista
Nascido em Osasco no dia 4 de junho de 

1982, no antigo Hospital e Maternidade 
Montreal, Thiago é filho da Sra. Dalva Gomes 
Batista e do Sr. Armando Borges Batista. É 
também irmão do Lúcio.

Frequentou todo o ensino fundamental e 
médio na Fundação Instituto Tecnológico de 
Osasco - FITO, tradicional instituição de ensino 
de nossa cidade, onde fez muitos amigos que 
leva por toda a vida. Teve passagem por alguns 
times de Osasco como jogador de futebol, seu 
esporte favorito. Entre eles, destacam-se o 
Osasco Futebol Clube e o time da Prefeitura.

Neste período, os irmãos ainda continuavam com suas jornadas individuais e a empresa era 
dividida em três frentes: Udifer (armados), Udicorte (corte e dobra) e Udiaço (barra). Em 2008, os 
irmãos resolveram unificar as atividades, investindo em uma única marca.  Assim nasceu a União 
Distribuidora de Aço – Udiaço, especializada na distribuição de ferro e aço para construção.

Atualmente, a organização conta com mais de 500 colaboradores, cuja matriz é situada na 
cidade de Carapicuíba, e possui filiais em São Carlos e Guarujá. Além disso, é certificada pela 
consultoria Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. A Udiaço 
apoia diversas causas sociais, como a ONG Vozes da Capela, que oferece serviços de orientação 
psicológica, cursos de informática, atividades esportivas, entre outros.

Hélio é casado com a Sra. Fátima. É pai do Eduardo, da Renata, do Matheus e do Caio. Para 
completar a felicidade da família, é avô do Pietro.

Sua infância foi nos bairros Campesina e Bela Vista. Também possui uma ligação especial com 
o bairro Presidente Altino, onde passou bons momentos na casa do avô, em uma região próxima à 
linha do trem. Quando chegou a época de prestar vestibular, optou pelo curso de direito. Como seu 
pai já era proprietário da Rodoborges, traçou como objetivo atuar área jurídica da empresa.

Como já trabalhava desde os 15 anos com o pai, sentiu a necessidade de contribuir ainda mais. 
Em 2006 concluiu sua formação superior pela Universidade Paulista, e em 2008 cursou um MBA 
em logística na Fundação Getúlio Vargas - FGV. Antes de exercer a presidência da organização, 
passou por vários setores, como administrativo, comercial, financeiro e operacional, obtendo uma 
visão global do negócio.

Com seus pais, aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da transparência, princípios que 
vivencia a cada dia. Atualmente, é sócio-proprietário da Rodoborges Express e Logística Integrada 
LTDA. É casado com Ariane Nedeff Borges. O casal tem três filhas: Maria Clara, Natália e Olívia.



Empresas osasquenses são homenageadas pelo 
Programa Nossa História

Empresários levam o nome de Osasco para todo o país

Por Ana Luisa Rodrigues

Quem acompanha o Programa Nossa História costuma falar que o melhor de Osasco são os 
osasquenses. Melhor ainda se esses osasquenses levam o nome da cidade para todo o país, tal como 
fazem os homenageados da 51ª edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-
feira (25).

Thiago Borges Batista (sócio-proprietário da 
Rodoborges Express Logística Integrada Ltda.), 
Hélio Trevisan Júnior (sócio-fundador da Udiaço) 
e, Luciano Camandoni (secretário de Tecnologia, 
Inovação e Desenvolvimento e sócio da Luminc) 
conduziram e hastearam, respectivamente, as 
bandeiras de Osasco, São Paulo e do Brasil, em 
uma solenidade em que eles também receberam 
um troféu da Ordem dos Emancipadores de 
Osasco pelo papel que desempenham no 
desenvolvimento da cidade.

"É uma honra hastear a bandeira da cidade, 
onde nasci e moro. Esse programa é muito 
importante porque nos remete a lembranças dos 

dias em que hasteávamos a bandeira na escola e cantávamos o hino. Com esse programa, damos 
continuidade à nossa história”, comentou Thiago Borges Batista, que lembrou de sua infância pelas 
ruas de Presidente Altino, onde o avô morava.

Hélio Trevizan Júnior, o Helinho, se emocionou ao falar da sua ligação por Osasco e de como a 
cidade faz parte da história dos negócios iniciados no final dos anos 80. A empresa que conta com mais 
de 500 colaboradores também apoia causas 
sociais como a ONG Vozes da Capela.

“Não tenho palavras para agradecer o convite. 
Nessa cidade que acolheu a família Trevisan 
posso afirmar que também contribuímos muito 
para a história de desenvolvimento de Osasco. A 
Udiaço nasceu em Presidente Altino e eu sou 
grato a tudo o que conquistamos aqui”, declarou 
Helinho.

O osasquense Luciano Camandoni começou a 
trabalhar aos 12 anos e já acumula 30 anos de 
experiência na empresa criada pelos seus pais. 
“Para a pessoa que executa qualquer trabalho 
com brilho nos olhos não há outro resultado que 
não o sucesso. E eu tenho muita gente ao meu lado que mantém o brilho nos olhos. Esse trabalho do 
Nossa História nos faz emocionar e para minha vida é um dia importante. Porque também ajudei a 
construir Osasco. Reuniu-se aqui pessoas que transformam a cidade de Osasco”, disse Camandoni.

Thiago, Helinho e Luciano foram acompanhados pelos pais, Rubens, Hélio, Antônio e Janete, que 
começaram um trabalho que os filhos se encarregam de fazer prosperar ainda mais.

Pelo trabalho desempenhado à frente das empresas, o trio recebeu das mãos do presidente da 
Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro 
Suave, o prêmio concedido pela Ordem às 
pessoas que contribuíram para a história da 
cidade.

“Na 40ª edição do Programa, fizemos o 
lançamento do troféu da Ordem, que é uma réplica 
de um monumento feito por Elifas Andreato, pelos 
25 anos de emancipação. E agora premiamos as 
pessoas que mantêm a chama das conquistas 
acesa. A luta e a força de vontade dos 
emancipadores trouxeram Osasco até aqui e nós 
vamos premiar quem dá continuidade a essa luta 
feita de muito trabalho”, declarou Suave.


