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JUSTIFICATIVA

Benjamin Ribeiro da Silva nasceu em Centenário do Sul, pequena cidade do
norte do Paraná aos 28 de Abril de 1952, filho mais velho de Jair Ribeiro da Silva e
Valderez Terezinha Sefelder da Silva.

Desde Pequeno acostumado a ajudar sua avó Maria, dona de uma pequena
padaria na cidade, tomou gosto pelo trabalho e de entregador de pães em carroça de
tração animal chegou a ser padeiro de mão cheia.

Em 1965 mudou-se com a família para a cidade de Rancharia, interior de
São Paulo, onde continuaram no ramo de Padarias. Ali, Benjamin viveu sua
adolescência e conquistou amigos que até hoje o acompanham.

Seresteiro e "pé de valsa", por muitas ocasiões passou diretamente da seresta
para o forno de pães, sem um minuto sequer de sono, mas nunca faltou com a
responsabilidade que lhe cabia.

Em 1971 concluiu o curso técnico de Contabilidade, mudando-se sozinho
para Curitiba-PR, com o objetivo de cursar Universidade.

Em 1973 deu seu passo decisivo e veio para São Paulo, cidade que o
abraçou e com a qual logo se identificou por seu perfil de trabalhador e empreendedor.

Foi contador na rede de Restaurantes Chiken In Frango Frito, na Indústria de
Papéis Leon Fefer e no Banco do Estado do Rio de Janeiro até que, em 1975, abandonou
sua carreira para adentrar em empreita sacrificada mas que, como um bom Bandeirante,
sentia seria a grande guinada de sua vida.

Casou-se com Minam Regina Messias Ribeiro da Silva com quem teve três
filhos: Daniela, Roberta e Renato e com ela, Minam, sua irmã e seu cunhado Alfonso
empenharam-se no desenvolvimento da Escolinha Pica-Pau Amarelo, o atual Colégio
Albert Einstein.

Foram anos dificílimos quando Benjamin não hesitava em se dividir
multiplicando-se, entre a administração do Colégio, o transporte escolar e até mesmo a
reforma e pintura das casas que compunham o colégio. Não esquecendo sua infància
humilde, sem luxos, sempre disposto ao trabalho e convocado por uma inspiração
superior, Benjamin conseguiu durante todo este período conjugar ao seu crescimento
pessoal e empresarial, ao desenvolvimento de um forte trabalho social através da SOBEI
— Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos, da qual é presidente já reeleito
inúmeras vezes. Sociedade ligada à Maçonaria, da qual Benjamin é membro atuante e
transformador, a SOBEI atende, atualmente, a mais de 600 crianças em suas três

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)
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unidades, além de prover um projeto de assistência à comunidade Indígena de
Parelheiros com mais de 500 índios beneficiados.

Incansável na busca do justo e do perfeito, Benjamin sonha com o terceiro
passo da associação, qual seja, o desenvolvimento do Centro de Convivência para
Idosos que será extensão do trabalho desenvolvido na SOBEI.

Como conseqüência natural de seus esforços, Benjamin ocupou vários
cargos de destaque no meio em que freqüenta. Foi presidente da ACPI — Associação do
Comércio e Profissionais de Interlagos, é diretor da AESA — Associação das Escolas da
Zona Sul, além de exercer o cargo de diretor tesoureiro do SIEEESP — Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Acumula ainda a função de
membro conselheiro na FOES'-- Federação Interestadual de Escolas Particulares e na
CIMEP — Confederacion Mundial de Ensenanza Privada.

Por todos estes esforços Benjamin destaca-se e tem livre trânsito em todos
os setores e, hoje, além de pai de família zeloso e extremado, consagra-se como diretor
mantenedor de três estabelecimentos de ensino congregando mais de 5000 alunos até o
nível superior.

Empresário capaz, Benjamin tem em muito contribuído para a qualidade de
vida, para o ensino e para desenvolvimento social na região de Interlagos. Homem
realizado mas incansável prossegue na sua busca por amigos sinceros, justiça, e
equilíbrio social.

Por todos os seus feitos em pról da Cidade e de seus cidadãos, entendemos
como justa a homenagem que temos a honra de propor através do presente projeto.
Espero pois a aprovação de meus pares para que seja concedido ao Sr. Benjamin Ribeiro
da Silva o merecido Título de Cidadão Paulistano.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




