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O presente projeto tem o intuito de conceder de Título de Cidadã Paulistana para 

Josefa Adecilda Silva Araújo, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

A homenageada é fundadora da Sylvia Design, uma marca com presença expressiva 
no mercado de móveis e artigos de decoração. 

Com o árduo trabalho, tornou a determinação e dedicação características fortes da 
cultura da empresa, onde sempre prezou qualidade de seus produtos e excelência de 
atendimento, bem como o zelo pela confiança de seus clientes o que faz com que a marca 
esteja em constante crescimento. 

Sua fundadora, nossa homenageada, tem uma história de vida admirável e motivadora 
para aqueles que têm o sonho de começar seu próprio negócio. 

Sua trajetória iniciou-se quando era muito jovem, com apenas 17 anos, quando saiu de 
Barro - CE e veio para São Paulo para cuidar de uma sobrinha. No entanto, logo percebeu que 
gostaria de fazer algo que lhe desse maior satisfação pessoal, o que a fez sair em busca de 
outras opções. Assim, ela trabalhou de empacotadora, vendedora de roupas e depois de 
móveis, até resolver montar sua própria loja. 

Começou praticamente sem capital algum, com apenas doze mil reais, que 
imediatamente investiu em publicidade para divulgar sua empresa, com a certeza que pagaria 
esta mídia com a própria venda, pois o capital mal deu para fazer uma faixa na frente da loja. 

E como podem imaginar, tudo aconteceu como ela previu. 

Hoje sua empresa tem cinco unidades em São Paulo, com mais de 300 funcionários 
diretos e muitos outros indiretos. Com mais de 8.000m² e quase 5.000 itens expostos, a Sylvia 
Design é a maior vendedora de Sofá por m2 no Brasil. 

A forma irreverente e alegre com que anuncia seus produtos, a fez se destacar 
profissionalmente e também a tornou em uma personalidade pública e queridíssima de 
milhares de pessoas. 

Sua principal personagem sem dúvida alguma é a mulher gato, que deixa adultos e 
crianças extasiadas, todas as vezes em que ela se caracteriza como tal. 

Todas essas realizações, que impactam a vida de muitas pessoas que trabalham direta 
ou indiretamente com a homenageada, sendo fonte de emprego e renda para muitos que 
podem, em razão disso, dar melhores condições de vida para suas famílias, mostram a 
relevância social de sua empresa e a fazem merecer a homenagem. 

Diante do exposto, diante das conquistas e realizações do homenageado, conto com o 
apoio dos nobres pares." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

