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BIBA RETAMOZO

Jornalista e Estudante de Letras

Proprietária da Léxico Jornalismo

E-mail: biba@retamozo.com.br

retamozo.com.br | facebook.com/bibaretamozo

Sou jornalista (PUCRS), e também cozinheira, padeira e confeiteira formada pelo Senac-RS. Tenho

mais de 15 anos de experiência na Comunicação, tendo dedicado os dois últimos anos para Gestão de

Redes Sociais, Conteúdo Digital e Marketing de Conteúdo. Tenho muito carinho pelas Letras, afinal,

meu pai, José Hilário Ajalla Retamozo era escritor e poeta. Idealizadora das marcas gastronômicas

Maria Bolachinha e Hy Incredible Food, trabalho hoje com Marketing de Conteúdo e Gestão de Mídias

Sociais na Léxico Jornalismo. Em paralelo, curso Letras no Senac-SP (EAD).
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CURRÍCULO BIBA RETAMOZO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

LÉXICO JORNALISMO: Sócia e Editora, responsável pelo atendimento de diversas contas de Gestão de Mídias Sociais e Conteúdo

Digital (blogs e sites). 2020 - Atual.

HY ORGANIC FOOD: Sócia e Chefe Confeiteira, responsável pela administração, marketing, compras, vendas e Criação e produção

de produtos de confeitaria vegana. 2019 - 2020.

MARIA BOLACHINHA: Chefe Proprietária, responsável pela criação sazonal de cardápios, elaboração de pratos, compras, vendas,

marketing, montagem de mesas de doces e salgados, chefe em eventos personalizados e empresariais e coordenação de equipes.

Responsável também pelas oficinas de gastronomia ministradas no atelier Maria Bolachinha. 2009 – Atual.

LE BISTROT GOURMET: Confeiteira/chefe de confeitaria, responsável pela criação de sobremesas e doces do empório gourmet do

restaurante, padronização de receitas e elaboração de fichas técnicas, pedidos de insumos, preparo de doces e sobremesas e coordenação de

GRUPO RBS: Editora assistente, responsável pela edição de conteúdos do portal Donna e da capa do portal clicRBS, redação de textos

jornalísticos de Variedades e Esportes e coordenação de equipes e coberturas especiais em plantões jornalísticos. 2008 – 2011.

PORTAL CINEMA.COM.BR: Editora, crítica de cinema e sócia-proprietária do projeto, responsável pela pauta, produção de

conteúdo jornalístico e opinativo, administração do portal e atendimento ao usuário. 2002 – 2008.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

Via EAD, no Senac SP, com formatura prevista para 2025.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (360h) GESTÃO DA SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Via EAD, através do Centro Universitário Senac SP, com o trabalho de conclusão Contaminantes e agricultura orgânica: um estudo sobre

o incentivo à olivicultura responsável pela Tecnolivas. Concluído em 2018.

CURSO DE BACHARELADO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL COM ÊNFASE EM JORNALISMO

Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com o trabalho de conclusão

PRODUTO E PRODUÇÃO: A contribuição das Histórias Curtas para a constituição da identidade cultural gaúcha. Concluído em

2003.

Inglês avançado, Espanhol e Italiano básicos.

Diversas formações em Comunicação Digital, Marketing Digital, SEO e Growth Marketing.

Rua Cândido Silveira, 197 – bairro Auxiliadora – Porto Alegre (RS) | Telefones (51) 99762-7640 e (51) 99217-1118 | biba@retamozo.com.br


