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Luiz Gonzaga Mineiro da Silva nasceu na cidade de Resende, Estado de Minas 
Gerais, em 05 de abril de 1950, filho de Eliaza Silva e Maria José Silva.  
Desde tenra idade ganhou seu sustento nas mais variadas atividades, como Office 
boy, auxiliar de escritório, bancário e posteriormente free-lancer em jornais 
alternativos.  
Em fins de 1978, em plena ditadura militar, mudou-se para a Europa, tendo 
residido na Suécia, depois França, retornando ao Brasil em meados de 1979, 
quando vai trabalhar na Editora Lemi - Legislação Mineira-BH, como Editor.  
Em 1980 se transfere para a Rádio Mineira (Grupo Associados), Em seguida 
trabalha simultaneamente na Rádio Guarani, mesmo Grupo, como Redator, depois 
Chefe de Reportagem. Em 1981 assume a Função de Editor de Textos da TV 
Alterosa, em seguida a Coordenação Editorial da TV, passando em seguida a Diretor 
de Jornalismo da Rede SBT.  
Em 1985 retorna a São Paulo, como Chefe de Reportagem da TV Manchete, e 
coordena a equipe na cobertura paulista da doença de Tancredo Neves.  
Em 1988 assume a Direção Regional da Sucursal da TV Manchete Brasília. Dirige a 
cobertura da Constituinte. Até promulgação. 1989 é convidado pelo SBT para a 
Direção Regional de Jornalismo da Emissora na capital de República. Fica até dez / 
1998. Neste período dirige e coordena toda a cobertura jornalística da emissora em 
Brasília e também assuntos nacionais (Visita do Papa, posses presidenciais, CPls, 
impeachement, Copa do Mundo de Futebol/98, e outros de relevância internacional.  
De janeiro a março de 1999 atua como Assessor de Comunicação do Ministro das 
Comunicações, e em abril do mesmo ano é convidado para a Direção Nacional de 
Jornalismo da Rede Record Televisão. Retorna a São Paulo. Fica na Record até 
junho de 2004. Neste período de 5 anos, implanta uma nova dinâmica no 
Jornalismo da emissora, ampliando o espaço do noticiário da Grade de 
programação. Monta uma equipe de profissionais com credibilidade e mescla 
experiências práticas com novas formas de linguagem. Adota-se neste período a 
“factualidade”, expressão que significa a utilização de aparições “ao vivo” na 
programação, criando uma marca de jornalismo ágil, comprometido com a 
informação e a credibilidade. A prática da transmissão ao vivo permeia toda a 
programação da Record a partir dessa gestão, e permanece até hoje.  
Por sua contribuição profissional, sua dedicação incansável ao seu nobre ofício 
dedicado às comunicações, e por conseguinte com a Democracia, assim como sua 
atuação na cobertura dos principais eventos do País, propomos o presente Projeto 
de Decreto Legislativo, concedendo o título de Cidadão Paulistano a esse ilustre 
brasileiro, que elegeu nossa urbe como sua, e aqui vem desempenhando um mister 
da mais relevante importância.  
 


