Mineira nascida em Juiz de Fora (MG), Leda Maria Linhares Nagle, formou-se pela
Universidade Federal de Juiz de Fora e iniciou carreira em 1973, como repórter do jornal O
Globo. Rapidamente passou a atuar no telejornalismo e durante quatro décadas esteve à
frente como entrevistadora e apresentadora de programas expressivos na TV brasileira
como o Jornal Hoje (GLOBO), Jornal da Manchete (MANCHETE), Sem Censura (TV
BRASIL), entre ouros. Ganhou o Troféu Mulher Imprensa de Contribuição ao Jornalismo,
em 2011. E publicou dois livros: Com certeza – Melhores Momentos (Agir, 2009) e De
Minas para o Mundo – Levando Minas no Gesto e no Coração (Autêntica, 2010).
Atualmente marca presença com o Canal Leda Nagle, onde entrevista diversas
personalidades e já possui mais de 1 milhão de seguidores nas mídias sociais

Reconhecida como uma das melhores entrevistadoras do Brasil, Leda Nagle
publicou dois livros de entrevistas: "Leda Nagle Com Certeza Melhores
Momentos“ e "Leda Nagle de Minas para o Mundo"

Com 40 anos de trabalhos na televisão, Leda Nagle é uma
referência profissional no meio jornalístico e presença frequente
nas mídias nacionais
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Durante as segundas feiras de junho e julho, entrevistou
cantores e compositores no palco do Teatro Net/Rio, no
evento “Sarau da Leda” - um bate papo musical com o
teatro sempre lotado;

Criou o canal Leda Nagle, no YouTube. Nele,
faz entrevistas variadas, com dois vídeos
inéditos postados por semana;

Desde abril de 96 como editora-chefe e apresentadora
do programa Sem Censura, da TV Brasil. Foram 20
anos e 8 meses, onde comandou da pauta do programa
até os debates de hora e meia por dia, sobre os mais
diferentes temas e assuntos;

Publicação do livro "De minas para o mundo",
com entrevistas inéditas com
mineiros cuja carreira e/ou obra ganhou o país.
Editora Autêntica;

Publicação do livro "Leda Nagle, com certeza - melhores
momentos", com entrevistas feitas ao longo dos 30 anos de vida
profissional. Editora Agir/Ediouro;

Até os dias de hoje - Locução do programa diário Informe
Fecomercio – RJ, que
vai ao ar todas as manhãs na Band News (rádio);

Pautas, edição e apresentação do programa
Leda Nagle com certeza - TV Brasil;

Editora/apresentadora do programa Agenda do SBT - Rio de Janeiro;

Canal GNT - Globosat;

Repórter, apresentadora e editora do Jornal da Manchete - Edição da tarde;

Repórter, editora e apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo.
Durante este período, apresentou o RJTV, o Jornal da Globo e
lançou o programa Bom Dia Rio;

Editora do Jornal Amanhã, da Rede Globo;

Editora de texto da Revista Capricho;

Repórter geral do Segundo Caderno de O Globo - Rio de Janeiro;

Comunicação Social - Universidade Federal de Juiz de Fora - MG.

Disponível para palestraspresenciais e conteúdo áudiovisual

Reinvenção
Aprendendo a dar entrevistas
Diversidade, trabalho e estratégia

Pensar e criar
Protagonismo

