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Luís Ernesto Lacombe Heilborn, mais conhecido como Luís Ernesto Lacombe, nasceu 

no Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1966 é um jornalista e escritor brasileiro. 

Formado em jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, começou sua 
carreira em televisão em 1988 como estagiário da TV Bandeirantes do Rio. Depois de formado, 
passou a repórter da Band e apresentador do Jornal do Rio. Em 1990, foi contratado pela Rede 
Manchete. Foi repórter, repórter especial do programa Noite e Dia, comandado por Renato 
Machado, editor-apresentador do Rio em Manchete, além de ter apresentado, aos sábados, o 
Edição da Tarde. Ele é neto de Américo Jacobina Lacombe, historiador e imortal da Academia 
Brasileira de Letras. 

Em 1992, mudou-se para Florianópolis, contratado pela RBS TV (hoje NSC TV), 
afiliada à Rede Globo. Chegou como repórter e logo passou a apresentador. Foi o primeiro 
jornalista, e não radialista, a comandar o RBS Notícias (hoje NSC Notícias). Também 
apresentou, nos seus dois últimos anos em Santa Catarina, o Jornal do Almoço, além de ter 
sido colunista de televisão do Diário Catarinense, jornal do Grupo RBS (hoje NSC 
Comunicação em SC). Em 1997, voltou ao Rio, convidado para ser repórter da Editoria Rio, da 
Rede Globo. Dois anos depois, passou para a Globo News, como apresentador dos noticiários 
do canal de jornalismo a cabo. 

Lacombe praticou vários esportes, desde os quatro anos de idade: natação, vôlei, 
basquete, tênis, judô, jiu-jitsu. Até os 22 anos, foi velejador do Clube Naval, do Rio de Janeiro. 
Competiu nas classes Laser e Soling. Em 2003, surgiu a oportunidade de passar para o 
jornalismo esportivo. Tornou-se editor-executivo e apresentador do Supervolley, do canal a 
cabo SporTV. No ano seguinte, assumiu a apresentação do Esporte Espetacular, da Rede 
Globo, onde ficou por sete anos. Também foi o primeiro apresentador do Placar da Rodada, da 
Globo, que estreou em 2009. 

Em 2011, tornou-se apresentador dos blocos de Esporte do Bom Dia Brasil, função que 
exerceu até 13 de janeiro de 2017. Em fevereiro deixa a Rede Globo após a mesma não 
renovar o contrato com o apresentador, onde ficou por 20 anos. 

Em 21 de agosto de 2017, é anunciado como apresentador do Exathlon Brasil, novo 
reality show da Rede Bandeirantes. 

Seu último trabalho até o início de julho de 2020, foi como apresentador do programa 
matinal Aqui na Band. 

Lacombe é autor de quatro livros. 

"Ilha de Santa Catarina, Jardim do Brasil" - em 1997 - uma homenagem à Ilha de Santa 
Catarina, 

"E aí, bicho?" - 2010 - Livro infantil que reúne dez sonetos sobre bichos sendo best-
seller infantil (mais de 15 mil exemplares vendidos). 

"Manual Poético dos Esportes Olímpicos - e um dedinho de prosa" - 2013 - Livro infantil 
que reúne 33 sonetos, o primeiro falando sobre a história dos Jogos Olímpicos, do espírito 
olímpico, e os outros tratando, cada um, de uma das modalidades do programa dos Jogos do 
Rio em 2016. 

"Cartas de Elise - uma história brasileira sobre o nazismo" - 2016 - Romance baseado 
na saga real da parte judia/alemã da família do autor, que foi vítima do nazismo. Elise era 
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bisavó de Luís Ernesto Lacombe, e as centenas de cartas enviadas por ela ao filho, Ernst, que 
tinha fugido para o Brasil, serviram de base para a reconstrução da história dos Bornstein 
Heilborn. 

Essa homenagem se faz jus devido ao grande trabalho feito por Lacombe pautado 
sempre em defesa da ética e da verdade, trazendo notícias importantes e relevantes aos 
paulistanos e brasileiros em geral. 

Peço aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem." 
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