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Aníbal Silva Batista
Aníbal é osasquense e nasceu em 18 de junho 

de 1971. É filho dos inesquecíveis Sr. Grimaldo 
Silva Batista e Sra. Aparecida Vieira Batista, que 
viviam na Vila Militar, em Quitaúna, Osasco. 
Além de Aníbal, tiveram as filhas Débora, que é 
professora, e Cátia, personal trainer.

Sr. Grimaldo é originário de Itapé, na Bahia, e 
aos 18 anos mudou-se para São Paulo em 
busca de uma vida melhor. Alistou-se no 
Exército Brasileiro e foi designado para servir no 
então 4º RI, em Quitaúna. Nos 27 anos em que 
trabalhou em Osasco, fez diversos cursos e 
passou de soldado a cabo e, depois, a sargento.

Silvio Roberto Oliveira
Silvio nasceu na cidade de Olímpia, interior 

do estado de São Paulo, em 27 de junho de 
1967. É o quinto filho da Sra. Antônia e do 
inesquecível Sr. Ananias, que era mecânico. 
Em 1987, já adulto, mudou-se para Osasco 
para trabalhar na marcenaria de um tio. Sempre 
buscando novas oportunidades, graduou-se em 
comunicação social, com ênfase em 
publicidade, pela UNIFIEO, mas acabou 
seguindo carreira no setor público.

Em 1990, foi trabalhar pelo regime CLT na 
antiga CAEMO – Companhia de Água e Esgoto 
do Município de Osasco. Pouco tempo depois, 

Biografia

Aníbal iniciou seus estudos na Escola Municipal General Antônio Sampaio, e posteriormente 
formou-se em eletrônica pela FITO. Em 1990, tendo vivenciado o exemplo e a dedicação de seu 
pai à carreira, seguiu o mesmo caminho ao ingressar no Exército de Caxias. A Academia Militar das 
Agulhas Negras, a consagrada AMAN, forma oficiais do Exército. Foi lá que ele aprofundou seus 
conhecimentos e deu os primeiros passos como oficial.

Habilitado a pilotar os mais modernos helicópteros da instituição, coronel Aníbal serviu por 18 
anos no 4º Batalhão de Aviação do Exército na Amazônia. Deste tempo, dois episódios ficaram 
registados em sua memória. O primeiro foi quando, servindo ainda em São Paulo, fez parte da 
guarda fúnebre do sepultamento do piloto Ayrton Senna, em 1994. O segundo ocorreu na 
Amazônia, em 2006. Enquanto servia sob o comando do general Augusto Heleno, ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, participou da localização 
dos destroços do avião da Gol que sofreu um acidente com um jato Legacy.

Além de Oficial de Infantaria e piloto militar, coronel Aníbal é pós-graduado em comunicação 
social, marketing e mestre em operações militares. Em 2020, passou para a reserva. Casado com 
Giseli Correia Batista, tem dois filhos. Aníbal Júnior, estudante de engenharia, e Gabriela, que 
cursa arquitetura.

foi para o Paço Municipal, no setor de telecomunicações, especificamente na sala de PABX e 
telefones de emergência. Em 1992, começou sua trajetória na GCM – Guarda Civil Municipal, após 
ter sido aprovado em concurso público. Em 2005, no mandato do vereador José Barbosa Coelho, 
então presidente do Legislativo Municipal, passou a prestar serviços na Câmara de Osasco.

Por seu jeito simples e amigo de ser, é sempre lembrado como um profissional responsável, 
dedicado e competente. Quando se aposentar, planeja cursar pós-graduação e trabalhar com 
publicidade, área pela qual ainda mantém bastante interesse.

Silvio é casado com Cláudia e é pai da Jéssica e da Maria. Gosta muito de levar as filhas para andar 
de bicicleta, patins e skate no Parque Chico Mendes, um dos cartões-postais mais queridos de Osasco.



Roberto Hovnan Nerguisian
A história da família Nerguisian teve início no Brasil com a 

chegada dos antepassados de Roberto, imigrantes armênios. 
Seu pai, Sr. Ohannes Nerguisian nasceu em São Paulo. Ele e 
seu irmão, Sr. Nichan Nerguisian, vieram para Osasco em 1954, 
em busca de novos horizontes, a convite de uma irmã.

Ohannes casou-se com a osasquense Sra. Maria Nerguisian. 
O casal teve os filhos Roberto e Rogério. Com visão 
empreendedora, ele e o irmão se estabeleceram na atividade 
comercial ao fundarem a loja Ângela Calçados.

Roberto, que nasceu em Osasco em 2 de fevereiro de 1959, 
passou a infância no Jardim Agú e, na adolescência, 
frequentava o histórico Clube Floresta. Em 1975, começou a 
trabalhar na empresa da família. Atualmente ele e seu irmão são 
os responsáveis pelos negócios, formando uma competente 
família de comerciantes de nossa cidade.

Foi aluno da E.E Prof. José Liberatti e da E.E Antônio Raposo 
Tavares - o tradicional Ceneart, ambas reconhecidas instituições 
de ensino do município. Também é formado em economia pela 
PUC/SP. Roberto é pai da Juliana, que é aroma-terapeuta, e da 

Nathália, empresária do ramo de brinquedos de madeira. É avô da Maria, da Elisa e da Júlia.
Por seu bom coração, Roberto atua em diversas instituições de nossa cidade, entre as quais a 

AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente e a ACEO - Associação Comercial e 
Empresarial de Osasco.



Dia do Aviador e aniversário de Antônio Agú são 
celebrados na Câmara

Programa Nossa História homenageou os reforçaram a força da cidade criada por imigrantes italianos

Por Ana Luisa Rodrigues

O poeta Luiz Tamborilando apresentou a poesia em homenagem ao “imigrado mais amado” durante 
a 60ª edição do Programa Nossa História, realizado na manhã desta quinta-feira (27). No Dia do 
Aviador e no aniversário de nascimento de Antônio Agú, há 177 anos, os homenageados nesta edição 
do programa destacaram a força da cidade que completou 60 anos de emancipação em fevereiro.

O coronel Aníbal Silva Batista, oficial da 
Infantaria e piloto da Aviação do Exército, conduziu 
e hasteou a bandeira do Brasil. O GCM Sílvio 
Roberto Oliveira e o lojista Roberto Hovnan 
Nerguisian, conduziram, respectivamente, as 
bandeiras de São Paulo e de Osasco.

No poema declamado por Tambolirando, o 
poeta afirmou que “para fazer uma cidade, 
primeiro vem coração, depois coragem e 
determinação. Coragem e determinação que não 
faltam na história de vida dos homenageados".

Roberto Nerguisian, proprietário da rede Ângela 
Calçados, que tem na Rua Antônio Agú a sua 
principal loja, agradeceu aos parlamentares, em nome do amigo Délbio Teruel, que como ele 
compartilha do conhecimento e da experiência no comércio osasquense.

“Tenho orgulho de fazer parte das comemorações do aniversário do Antônio Agú e do Dia do 
Aviador. Estou no calçadão desde 1975. Frequento essa importante região comercial do estado todos 
os dias. E é uma honra estar nessa cidade, ao lado de tantas pessoas importantes”, ressaltou Roberto 

Nerguisian.
O GCM Silvio Roberto Oliveira falou sobre a 

gratidão que tem ao ex-vereador e deputado, 
idealizador do Programa Nossa História, 
Sebastião Bognar, que homenageou seus pais na 
celebração das Bodas de Ouro.

“Bognar fez uma homenagem a meus pais nos 
50 anos de casamento deles. Sem me conhecer. 
Me sinto honrado pelo convite. Durante mais de 
uma década trabalhei nessa Casa e me sinto 
honrado por ser homenageado. Agradeço a todos 
os envolvidos para que eu pudesse estar aqui”, 
disse Oliveira.

Piloto de Aviação do Exército, coronel Aníbal, falou sobre ser osasquense e do orgulho que tem 
pela cidade. Durante anos, prestou serviços na região amazônica, mas tão logo pôde, retornou à 
cidade de seu coração. Habituado a hastear a bandeira do Brasil, Cel. Aníbal afirmou que em todas as 
vezes sente uma emoção diferente.

“Ao ver tremular a bandeira do Brasil me emocionei. Cada vez é especial. E fico muito envaidecido 
por ter sido lembrado para participar do Programa no Dia do Aviador”, declarou.

O vereador Délbio Teruel (União Brasil) comentou que homenagear o Cel. Aníbal foi uma escolha 
acertada pela história do piloto na aviação 
brasileira. O parlamentar destacou a importância 
dos homenageados que engrandecem a história 
da cidade.

“A Gente fica muito feliz em fazer essa 
homenagem ao dia do aviador e do aniversário de 
Antônio Agú. Precisamos valorizar e respeitar a 
história de todos. Da GCM que na atualidade faz 
um trabalho espetacular. A todos os comerciantes 
da nossa cidade pelo trabalho que fazem para a 
nossa cidade”, reforçou o legislador e também 
comerciante que desde os 20 anos tem 
participação ativa no comércio osasquense.


