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Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro nasceu em Ceilândia, 22 de março de
1982.

Filha de Maria das Graças Firmo Ferreira e de Vicente de Paulo Reinaldo motorista de
ônibus aposentado e neta do gari Ibraim Firmo Ferreira vitima de latrocínio em 2014.

Concluiu  o  ensino  médio  em  escola  pública  em  Ceilândia  e  precisou  ajudar  nas
despesas domésticas da família. Trabalhou em Brasília como promotora de eventos prestando
serviços para várias empresas. Chegou também, na juventude, a fazer alguns trabalhos como
modelo,  porém abandonou tais  atividades por  conselho de uma missionária  de uma igreja
evangélica que frequentava.

Evangélica, é defensora de causas sociais relacionadas a pessoas com deficiência,
com visibilidade em doenças raras, inclusão digital, conscientização sobre autismo, inclusão de
libras nas escolas e outros projetos sociais.

Participou  de  uma  sessão  solene  na  Câmara  dos  Deputados  por  ocasião  do  Dia
Mundial das Doenças Raras. Ao discursar, ela pregou uma maior conscientização e amparo
aos portadores de doenças raras.

Engajada  em  políticas  sociais  com  atenção  especial  para  as  doenças  raras,
compareceu na abertura da 5ª edição de "O Cenário das Doenças Raras no Brasil", organizada
pela  Casa  Hunter  em  São  Paulo,  que  conta  com  o  apoio  da  Federação  Brasileira  de
Associações de Doenças Raras e outras sociedades médicas.

Ao  lado  do  apresentador  Marcos  Mion,  participou  de  uma  reunião  no  Palácio  do
Planalto sobre a inclusão de informações sobre pessoas com autismo no censo demográfico de
2020.

Em sua  atuação  frente  à  causas  sociais  relacionadas  com pessoas  portadoras  de
deficiências, foi intercessora de uma Medida Provisória assinada pelo presidente Bolsonaro em
4 de setembro de 2019, em que se aplica o direito de pensão vitalícia à crianças portadoras de
microcefalia, em virtude do vírus da Zika. Com o novo termo assinado, possibilitou que os pais
adquirissem um emprego e aumentar a renda familiar.

Michelle Bolsonaro participou de um evento realizado pela Caixa Econômica Federal
intitulado Nação Caixa - Banco da Inclusão, com o intuito de elaborar e debater ações para a
melhoria de condições de trabalho e atendimento de empregados e clientes com deficiência.

Michelle  esteve  presente  no  lançamento  da  Credencial  de  Estacionamento  para
Autistas, idealizada pelo Detran do Distrito Federal, atribuindo o documento aos portadores de
autismo como um modelo único para identificação do veículo, ao contrário do que transcorre
em outros estados do Brasil.

Michelle  tornou-se  a  primeira  primeira-dama brasileira  a  discursar  no  parlatório  do
Palácio do Planalto durante uma posse presidencial. Ela, que faz parte do Ministério de Surdos
e  Mudos  da  Igreja  Batista,  onde  atuava  como intérprete  de  Libras  nos  cultos,  quebrou  o
protocolo discursando em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

No tradicional pronunciamento do presidente da República na véspera do Natal,  na
noite do dia 24 de dezembro de 2019, pela primeira vez na história, uma primeira-dama fala à
nação ao lado do presidente em rede nacional de rádio e televisão. Michelle, que vestia uma
camisa vermelha com o nome "
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