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Dona de uma be-
leza única e com
traços marcantes,
Letícia Datena é
de Riberão Preto

e tem 30 anos. Filha do apre-
sentador José Luiz Datena e da
jornalista Mirtes Wiermann, a
bela já carrega desde pequena
a herança do dom pela comu-
nicação.

Começou sua carreira como
modelo internacional, moran-
do por 10 anos em sete países
diferentes e estudou jornalis-
mo digital na New York Film
Academy, quando morou nos
Estados Unidos. Em Miami
apresentava um canal no You-
tube, onde entrevistava cele-
bridades de diferentes áreas
artísticas.

Quando voltou ao Brasil,
seu reconhecimento foi muito
rápido, sendo capa e matéria
das revistas mais renomadas,
pelo seu talento, beleza e for-
ma física invejável. Participou
de vários programas de TV,
onde contou sua trajetória na
carreira de modelo e apresen-
tadora, e claro, sobre a convi-

vência com seu pai, apresen-
tador da Band.

Foi apresentadora do progra-
ma de moda, “Repaginada”, na
Mix TV e também apresentou
o quadro “Tem gente atrás”,
no Domingão do Faustão, aos
domingos, na Rede Globo.
Sempre foi uma admiradora de
programas esportivos e uma
praticante nata de exercícios.

Foi colaboradora de esportes
do site da Forbes e trabalhou
na última Copa do Mundo, no
canal Fox Sports, onde come-
çou como repórter de estúdio
móvel passando pelo cargo de
editora de texto dos programas
da Fox e apresentadora do pro-
grama “O Melhor da Fox Es-
portes”, onde comentava, ao
vivo, os bastidores do mundo
dos esportes.

Depois de anos dizendo não
para a Playboy, este ano ela
aceitou o convite da revista
masculina e é atual garota da
capa, em um ensaio realizado
com muito bom gosto, nas vi-
nículas do Rio Grande do Sul.

Com relação à revista, Letí-
cia está muito contente com a

repercussão que vem tendo ao
longo desses três meses com
esse trabalho (a revista agora é
publicada por estação do ano e
ela foi a edição de outono).

“Tanto o público masculi-
no quanto o feminino elogiou
muito o trabalho, que foi super
chique e de bom gosto. “Gostei
muito do resultado. São fotos
que tenho orgulho de mostrar.
Minha família gostou muito.
Foi um dos trabalhos mais im-
portantes da minha carreira”,
declara a bela.

Morando atualmente no Chi-
le com o namorando chileno,
Rodrigo Norambuena, a bela
de olhos verdes está super feliz
e realizada! Está contente por
voltar a trabalhar na América
Latina. Acabou de assinar com
a Elite, uma das maiores agên-
cias do mundo e está fazendo
muitos trabalhos publicitários.
Está fazendo um curso de es-
pecialização de jornalismo e
irá tirar o diploma no Chile.
Gostaria de voltar para a TV, e
por isso, está se aperfeiçoando
no Espanhol. Vida longa à Letí-
cia e sucesso!

Ela é demais!

O grupo de rap paulistano
RZO foi fundado em Piritu-
ba, na década de 1980, e re-
velou grandes nomes da
música, como Negra Li e Sa-
botage. Depois de uma longa
pausa na carreira, no entan-
to, os músicos resolveram
voltar com tudo, tocando o
som que o grupo fazia na
época em que fez muito su-
cesso, mas sem esquecer de
agregar as novas tendências
do estilo musical.

“A essência do rap não
mudou. A gente ainda quer
dar voz a quem não tem. Mas
é lógico que com as novida-
des tecnológicas dá para
perceber algumas mudan-
ças no nosso novo trabalho”,
conta o DJ Cia, que acaba de
lançar um CD com 15 músi-
cas novas e participações.

Em “Quem Tá no Jogo”,
Negra Li, Criolo, Rael e os
americanos do Bone Thugs
-N-Harmony marcam suas

vozes ao lado do grupo mu-
sical.Amigosdemuitoscan-
tores, Cia conta que outros
artistas também quiseram
participar do CD que marca o
retorno da banda, mas eles
acharam melhor deixar para
depois.

“Não queremos que as
pessoas pensem que esta-
mos pegando carona no su-
cesso deles. Só gravamos
com esses cantores porque
eles são muito próximos”,
diz o DJ. “A Negra Li, por
exemplo, já é da nossa famí-
lia”, completa ele.
Prontoparaficar emostrar

a força do rap, o grupo já está
se adaptando às mudanças
que o tempo trouxe. Para
produzir o novo álbum, in-
clusive, eles usaram as redes
sociais para avaliar as opi-
niões dos fãs. “Criamos um
grupo de WhatsApp para fa-
cilitar a comunicação com
nossos seguidores. As redes
sociais vieram para somar,
agora é muito mais fácil di-
vulgar nosso trabalho”, diz.

Bárbara Saryne
barbara.vieira@diariosp.com.br

A força do
rap volta
aos palcos
com RZO
Depois de 14 anos sem lançar um CD, o grupo
de rap retorna ao cenário musical com o álbum
‘Quem Tá no Jogo’, celebrando o apoio dos fãs

Integrantes da banda estão com energia para os shows e batalhas

D
ivulgação

MÚSICAviva

D
iv

ul
ga

çã
o

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA/HEMOCENTRO/UNICAMP

            
           
                 
                   
                
                   
               
     
              
                  
               














	ATA 2a ASSEMBLEIA 2017
	ATA 2a ASSEMBLEIA 20171
	ATA 2a ASSEMBLEIA 20172

	lista de presença

