
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  055/2010

Concede  Título  de  Cidadania
Espírito-Santense  ao  Sr.  Antonio  Carlos
Batista Leite.

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Antonio Carlos Batista Leite o Título de Cidadão
Espírito-Santense.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em Contrário.

                                           Sala das Sessões, 25 de Maio de 2010.

GIULIANNO DOS ANJOS                                                  
 Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Sr. Antonio Carlos Batista Leite nasceu em Aparecida (SP) em 12 de julho de 1964. 
Estudo em escolas públicas e continuou em sua cidade-natal até 1984,  quando se mudou
para Campinas (SP), para cursar Jornalismo na PUC. 



Sua carreira profissional teve início em 1987, no Correio Popular. Foi repórter de diversas
áreas. E passou a ser editor do jornal em 1989. 
Em 1990, foi convidado para trabalhar no Diário do Grande ABC, em Santo André (SP). 

Foi colunista de Política, editor-adjunto e editor naquele que, na época, era considerado o
melhor jornal regional de São Paulo. 

Logo a seguir, recebeu convite para transferir-se para o Diário Popular, de São Paulo, onde
ficou por 13 anos. Foi, sucessivamente, colunista de Política, editor de Economia, Opinião,
Política,  Assuntos  Sindicais,  editor-executivo  e  editor-chefe  do  jornal  que  mudou  rumos
na imprensa popular do país e se transformou em um fenômeno de vendas em banca. 

Contratado pelas Organizações Globo trabalhou na recriação do Diário de S. Paulo, onde
também foi editor-chefe. 

Saiu de São Paulo em 2003, a convite de Carlos Fernando Lindemberg Neto, para assumir
a direção dos jornais A GAZETA, NOTÍCIA AGORA, E OPORTUNIDADES. 

Trabalhou na modernização da Redação, ajudando a criar a Redação Multimídia da Rede
Gazeta. Hoje, é responsável pela produção dos jornais e também pelo jornalismo do portal
Gazeta On Line, da rádio CBN e, em futuro muito próximo, da GTV, novo canal em IPTV
da Rede Gazeta. 

Na área acadêmica, além do curso de gradução, tem dois MBA's, um em edição de jornais
e outro em jornalismo multimídia.

Na área pessoal,  considera  que sua mudança  para  Vitória  foi  um dos  maiores  acertos  de
sua vida. Não nasceu capixaba, mas se sente parte dessa terra.

                                     Sala das Sessões, 25 de Maio de 2010.



                                                      
                                          GIULIANNO DOS ANJOS                                              
   

  Deputado Estadual


