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Apresentadora

Natural de São Caetano do Sul, Babi Thomaz comenta que sua carreira como apresentadora
começou por acaso, já que seu sonho de infância era ser médica legista. Na adolescência fez
comerciais e fotos por convites de conhecidos até que, em 2004, participou do programa
Missão MTV. A emissora então gostou de seu perfil e logo a chamou para fazer parte do
Disk MTV VJ em Teste.
“Fui com a cara e com a coragem, já que nunca havia me imaginado frente às câmeras.
Minha estreia foi, com certeza, um dos dias mais desesperadores da minha existência. Mas
depois fui me soltando, me acostumando e aprendendo”, declara.
A breve participação na MTV rendeu um convite para ser apresentadora da MixTV, onde
comandou os programas Mix TV Online, No Break e Ligue Mix e entrevistou artistas como
Oasis, Santana, Air, Jason Wu e New Order. Ainda no campo da música, fez dupla por
cinco com Kid Vinil nas transmissões ao vivo do Festival Planeta Terra e foi reponsável
péla cobertura especial de outros festivais como Ultra Music Festival, Festival Glastonbury
e Festival Coachella.
Babi também acompanhou de perto alguns dos principais eventos regionais do Brasil. Em
2009, foi convidada pela TV Bandeirantes para ser repórter especial do Carnaval Band Folia
em Recife, onde fez matérias sobre cultura e comportamento na capital pernambucana. No
carnaval 2011 apresentou a transmissão ao vivo do Camarote Brahma, no Rio de Janeiro.
Apaixonada por design de moda, Babi apresentou os programas Glow e Glam da Fashion
TV (hoje Glitz) e liderou coberturas e entrevistas nas duas principais semanas de moda
brasileiras, SPFW e Fashion Rio, e foi o rosto oficial da Casa de Criadores no verão de 2010.
Em 2012 fez uma temporada de seis meses a frente do programa TAM nas Nuvens, mas
precisou sair de cena para se dedicar à Theodoro, seu filho que nasceria em setembro do
mesmo ano. Retornou às telinhas em 2013, para o projeto que apresentadora define como
o mais desafiante de sua carreia, o programa Mais Cultura, na TV Cultura, onde permaneceu
até 2015.
No mercado editorial, Babi já participou de muitos ensaios, dentre eles Revista Um, Rolling
Stone, Trip, Tpm, Revista RG, Revista Nova, Gloss, Estilo, Maxim, Vogue Homem e Revista
Elle. Ativa, inquieta e questionadora, a apresentadora gosta de expandir seus horizontes.
Já atuou como DJ, produtora de objetos e cenógrafa, adora se envolver com reformas e
decoração e chegou a desenvolver uma marca de roupas infantis.
Desde muito cedo, Babi diz que não se enquadra em padrões e por isso está sempre
se reinventado. Atualmente desenvolve um trabalho com a marca Amaro, focado no
empoderamento feminino.
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