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Cesar Batista Giobbi é jornalista, desde 1972, quando entrou para o Jornal da Tarde, 

do Grupo Estado, onde ficou ate 1989. Lá foi editor de Variedades, crítico de arte e repórter 
especial da área cultural. Em 1993, voltou para o Estadão, como colunista, com uma página 
diária, por 14 anos. De 2007 a 2012, manteve o site cesargiobbi.com.br, voltado para cultura, 
estilo de vida, comportamento e laser. Manteve página semanal na Gazeta Mercantil, por um 
ano, 2007/2008, e uma crônica diária no Jornal Metro, em 2009/2010. Manteve também, em 
2009/2010, por um ano, uma página semanal de entrevistas no jornal Brasil Econômico. Foi e 
articulista de várias revistas nacionais da área de cultura e estilo, como Bazaar, Vogue e RG, 
onde manteve coluna por 4 anos. Editou por sete anos a revista Oscar, de periodicidade anual, 
com a Doria Associados. 

No rádio, trabalhou por 3 anos na Rádio Eldorado AM, mantendo o programa Eldorado 
Cidadania, sobre o terceiro setor. E posteriormente na Rádio Bandeirantes AM e FM, fez 
noticiário diário sobre cultura, cidadania, comportamento. Hoje tem coluna diária na rádio 
Jovem Pan sobre programação cultural. 

Na tevê, foi apresentador do programa Planeta Cidade, 2005/2007, na TV Cultura, 
transmitido aos domingos, em que tinha um quadro de entrevistas e participava de outras 
reportagens. Em 2008, apresentou, no Canal Rural, o programa Grandes Fazendas, em que 
visitou 48 fazendas históricas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio e Minas. E durante dez 
anos manteve um quadro semanal sobre programação cultural em São Paulo, no programa 
Amaury Jr, nas TVs Band, Record e RedeTV! Atualmente tem uma coluna semanal sobre 
Cultura, no Jornal da TV Gazeta. 

Cesar Giobbi é membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte desde 1973; e 
diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo; conselheiro da Fundação Bienal de São 
Paulo, do Museu de Arte Sacra de São Paulo, do Instituto de Arte Contemporânea e da 
Poiesis, OS que dirige as Fábricas de Cultura e Oficinas Culturais do Estado, a Casa das 
Rosas e o Museu Casa Guilherme de Almeida. 

É presidente do conselho da OS Diversa - Arte e Cultura, que divulga a cultura da 
diversidade, contra o preconceito, e diretor do Instituto Pró Queimados, ONG do terceiro setor 
que atende vítimas de queimaduras e ajuda hospitais da rede pública a se aparelharem para 
atender queimados. 

Ingressou na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e na Faculdade 
de Jornalismo Casper Libero. 

Cesar Giobbi nasceu em Schignano, província de Como, Itália, em 9 de agosto de 
1948. Vem de uma família italiana radicada em São Paulo há cerca de 100 anos. Seus pais e 
irmãos são paulistanos. E cidadão brasileiro por opção, feita aos 21 anos. Mais tarde recuperou 
também a cidadania italiana. Vive em São Paulo desde 1949, onde estudou e fez sua carreira 
profissional. E a cidade de São Paulo foi assunto diário de sua coluna no Estadão, e semanal 
em seu programa na TV Cultura. 

Por essas razões é que propomos esta justa homenagem. 
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