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Salomão Júnior
Salomão Júnior nasceu em Osasco, no dia 

21 de julho de 1978. É filho do Sr. Salomão 
Rodrigues de Lira e da Sra. Risolani Bernardo 
Santana de Lira. A família é composta por mais 
duas irmãs, Priscila e Sara. Aos dois anos de 
idade, começou a perder os movimentos das 
pernas e dos braços. Foi quando foi 
diagnosticado com a síndrome de Charcot-
Marie-Tooth, que causa perda da força e 
sensibilidade dos membros, reduzindo a 
mobilidade.

Mas nem mesmo as dificuldades o 
impediram de buscar uma vida mais plena, em 

Fredson Bento da Silva
Fredson Bento da Silva nasceu em 12 de novembro de 1976, 

na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, Sr. Edson, é originário da 
cidade de Palma, na Zona da Mata de Minas Gerais, e sua mãe, 
Dona Eva, da cidade de Porciúncula, no norte do Rio de Janeiro. 
Ambos migraram para a capital fluminense ainda jovens. O pai, 
para trabalhar. A mãe, para estudar. Sua infância foi marcada por 
muita dedicação aos estudos, jogos de tabuleiro, livros, gibis, 
televisão e videogame.

Concluiu o ensino fundamental e médio no tradicional Colégio 
Pedro II e, por tamanha gratidão pela cultura adquirida naquela 
instituição, costuma chamar com muito orgulho de “a melhor 
escola do Brasil”. Aos 12 anos, fez seu primeiro curso na área de 
informática.  Em 1992, foi inscrito por sua mãe no processo 
seletivo para Menor Aprendiz do Banco do Brasil, tendo sido 
aprovado em 1º lugar na agência. Lá permaneceu dos 15 aos 18 
anos.

Fredson formou-se bacharel em informática e tecnologia da 
informação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Durante o curso, fez estágio na Companhia Vale do Rio Doce e 
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toda sua potencialidade. Aos 22 anos, passou a utilizar uma cadeira de rodas, o que lhe abriu 
novas possibilidades. Seu sonho era explorar os espaços urbanos e lutar pelo direito de ir e vir, 
dele e de outras pessoas na mesma condição.

É formado em turismo pelo Unifieo e pós-graduado em gestão de pessoas pela Faculdade 
Anhanguera, além de ter formação básica em teologia pelo Instituto Bíblico. Aproveitando os 
conhecimentos adquiridos, decidiu que sua missão seria trabalhar em prol das pessoas com 
deficiência em Osasco, o que vem fazendo com brilhantismo.

De 2016 a 2019, foi chefe da divisão de Políticas Públicas Para Pessoas com Deficiência na 
Prefeitura de Osasco, tendo atuado de 2018 a 2020 como presidente do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência. A convite do prefeito Rogério Lins (Podemos), atualmente é titular da 
Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência.

Incansável, também apresenta palestras em universidades sobre liderança. É o idealizador do 
projeto “Beleza Paratleta” e coautor do livro “Marketing de Relacionamentos”. Com a energia de 
um jovem e muita capacidade de realização, é uma fonte de inspiração. Por sua história de 
determinação, Salomão Júnior ainda contribuirá muito para o desenvolvimento de projetos 
inclusivos em nossa cidade.

no Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro, ambos relacionados a sistemas da área 
de recursos humanos.



Sandra de Andrade da Silva
Sandra de Andrade da Silva, carinhosamente conhecida 

como “Sandra do Doce”, nasceu na cidade de São Paulo em 12 
de abril de 1970, todavia foi registrada em Belo Jardim, no 
estado de Pernambuco. É filha do saudoso Sr. José Salustiano 
da Silva e da Sra. Alaíde de Andrade. Seus pais tiveram mais 
dois filhos, Paulo José e o inesquecível Aparecido José.

Desde muito cedo, precisou lutar pela vida, pois nasceu com 
paralisia cerebral. Estudou até o 7º ano do ensino fundamental. 
Entre as memórias que guarda com mais carinho, recorda-se da 
época em que vivia em uma casa de assistência a pessoas com 
deficiência, localizada no Jaguaré. O estabelecimento era 
apoiado por instituições da Inglaterra e, em uma viagem da 
princesa Diana ao Brasil, teve a oportunidade de conhecê-la 
pessoalmente.

Quando Sandra veio morar em Osasco, ainda não existiam 
ônibus adaptados para pessoas com deficiência. Com a ajuda 
de amigos e conhecidos que se sensibilizaram com sua história, 
conseguiu apoio jurídico, na Câmara e na Prefeitura, para que 
fossem instaladas rampas de acesso em locais públicos.

Trabalhou como desenvolvedor de software de gestão na área financeira, atuando na 
implantação de sistemas em empresas da Vale do Rio Doce Holding. Nessa oportunidade, 
conheceu os amigos Eduardo Souza e Carlos Rosa, com quem formava a equipe, tendo sido 
convidado para compor sociedade em uma empresa de consultoria em informática.

Também atuou em projetos de desenvolvimento, integração, treinamento e consultoria de 
sistemas ERP da área financeira na Vale do Rio Doce Navegação, Grupo Paranapanema, Mamoré 
Mineração, e de sistema antifraude da área de Garantia de Receita nas empresas Compaq e HP.

Em 2008 foi aprovado no concurso para técnico de administração na Petrobras, tomando posse 
em 2009, mudando então sua área profissional. Com essa experiência, adquiriu conhecimento em 
gestão, fiscalização de contratos, contratação de bens e serviços por licitações. Foram quatro 
anos na sede da companhia no Rio de Janeiro e outros quatro na sede em Macaé, no estado do Rio 
de Janeiro.

Em 2017, pediu desligamento da Petrobras e mudou-se para São Paulo, após ter sido aprovado 
no concurso para analista de sistemas e suporte da Câmara Municipal de Osasco, realizado em 
2016. Sempre em busca de aperfeiçoamento e atualização profissional, fez pós-graduação em 
Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São Paulo e em Segurança da Informação 
e Gestão de TI na FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas. Atualmente está em processo de 
conclusão do bacharelado em administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Um projeto de lei de iniciativa do então vereador De Paula tornou essa demanda uma realidade, 
beneficiando muitos moradores de nossa cidade que, até então, tinham dificuldades para transitar 
pela cidade e acessar órgãos públicos. Sua luta também fez com que os banheiros do 
hipermercado Extra do centro de Osasco fossem readequados, com a instalação de novas barras 
de proteção. Além disso, atualmente os estabelecimentos comerciais da cidade também contam 
com rampas de acessibilidade.

Instalada em sua cadeira de rodas motorizada, que lhe proporciona mais liberdade, Sandra 
vende doces para complementar a renda, ocasião em que aproveita para fazer amizades, já que 
gosta muito de conversar. Sair da zona de conforto foi a forma que encontrou para “continuar 
vivendo”, como diz. Para pagar as contas de casa, ela também conta com o LOAS, um benefício 
socioassistencial concedido pelo INSS.

A batalha de Sandra para ganhar o dinheiro de seu sustento começou há mais de 30 anos, 
quando vendia balas nos semáforos no bairro do Butantã, em São Paulo. Na época, tinha 
dificuldades para entregar o troco a seus clientes, pois as cédulas voavam de suas mãos.

Hoje, muitos anos depois, ela é a prova de que com amor, empatia e solidariedade, muitas 
barreiras podem ser ultrapassadas. Sandra mora no Jardim Conceição e é casada com Júlio 
César Ferreira. É mãe do Jean Marcos e do Thiago.



Frente Parlamentar promove homenagem a pessoas 
com deficiência

Programa Nossa História leva à Solenidade de hasteamento das bandeiras cidadãos com mobilidade reduzida

Por Ana Luisa Rodrigues

A 46ª Edição do Programa Nossa História homenageou, na manhã desta quinta-feira 
(21), pessoas com deficiência na solenidade de hasteamento das bandeiras, promovido 
pela Frente Parlamentar Nossa História.

Fredson Bento da Silva, servidor efetivo da Câmara 
Municipal de Osasco, Sandra de Andrade da Silva, 
autônoma, e Salomão Júnior, secretário-executivo da 
Pessoa com Deficiência, conduziram e hastearam, 
respectivamente, as bandeiras de São Paulo, de Osasco e 
do Brasil.

Todos os participantes agradeceram o convite feito pela 
Frente Parlamentar Nossa História para que pudessem 
participar da solenidade. A homenagem reforçou a 
importância de garantir a integração das pessoas com 
deficiência na sociedade, sem preconceitos e de maneira 
igualitária, conforme previsto na Constituição Federal e na 
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Chefe da Divisão de Informática na Câmara Municipal, 
Alan dos Santos falou sobre o papel do Programa para a 
perpetuação da história das pessoas na cidade. “É 
importante resgatarmos Nossa História através da história 

das pessoas que constroem o dia a dia da 
nossa cidade”, afirmou.

Os homenageados economizaram nas 
palavras. Além de agradecerem pelo 
convite, expressaram a emoção de 
participarem da solenidade.

“Estou muito, mas muito feliz por poder 
estar aqui contando um pouquinho da minha 
história nessa cidade que me abraçou e me 
deu tantas possibilidades”, declarou 
Sandra.

Servidor da Câmara, Fredson da Silva, 
“um carioca que hasteou a bandeira de São Paulo”, disse 
que o evento é muito “bacana” e que promove uma 
oportunidade de conhecer a história de outras pessoas.

Aniversariante do dia, Salomão Júnior, secretário-
executivo da Pessoa com Deficiência de Osasco, 
completou 44 anos sentindo uma emoção “diferente”. 
“Nasci e fui criado em Osasco. Até aqui Deus tem sido muito 
generoso comigo. No meu aniversário, estar entrelaçado à 
bandeira do Brasil é uma emoção que não tem preço”, 
argumentou Salomão, ao falar do seu dia-a-dia à frente da 
Secretaria, que tem como objetivo tornar a cidade cada vez 
mais inclusiva, “conforme prevê o Art.5º da Constituição 
Federal”, salientou.

Idealizador do Programa, Sebastião Bognar falou sobre 
a necessidade de a sociedade se conscientizar e “buscar 
reflexões a respeito das limitações de cada um e ter como 
exemplo a resiliência das pessoas que ajudam a construir 
uma cidade melhor para todos”, finalizou.


