LETÍCIA COLIN
Height 165cm

Hair Dark Blonde

Eyes Blue

Age 31

Instagram Twitter Vimeo
Letícia estreou na televisão aos dez anos de idade, em 2000, no programa Sandy &
Junior. Em 2005, interpretou a Marta na telenovela Floribella. Migrou para Rede
Record em 2007 e esteve no ar na novela Luz do Sol, no papel da vilã Helô.
Também atuou em Chamas da Vida, onde viveu um dos grandes momentos da sua
carreira, no papel da polêmica Vivi, que aborta após ser estuprada e engravidar do
personagem Lipe e tendo um romance com menino de rua. Também estrelou o filme
Bonitinha mas Ordinária, reedição da peça homônima de Nelson Rodrigues, onde
Letícia protagonizou cenas fortes de nudez e sexo. No teatro, retornou aos musicais
em O Despertar da Primavera e Hair. No ano seguinte, integrou o elenco de Vidas
em Jogo e participou de dois videoclipes do cantor Cícero Lins. Em 2013 assinou
seu retorno para a Rede Globo, onde integrou o elenco da novela Além do
Horizonte. Em 2015, integrou o elenco da novela Sete Vidas, onde despontou no
pele da modelo Elisa de Moraes Ribeiro, interpretou a histérica Paty numa
participação em A Regra do Jogo. e atuou no filme Ponte Aérea com Caio Blat. Em
2016 interpretou a milionária Júlia da série Nada Será Como Antes, onde se
envolvia com a personagem de Bruna Marquezine.
Em 2017, atuou na novela Novo Mundo, uma trama "das 6", na pele imperatriz
Leopoldina do Brasil, uma das protagonistas da novela, par romântico de D. Pedro I,
personagem de Caio Castro. Sua atuação é elogiada e faz sucesso, e juntamente
com Ingrid Guimarães e Viviane Pasmanter, foram consideradas os destaques
femininos da novela. Em 2018, a atriz destacou-se novamente na novela Segundo
Sol no papel da garota de programa de luxo, a ambígua Rosa Câmara, recebendo
elogios do público e da crítica. Em 2019, estará na série de comédia Cine Holliúdy
como Marylin. Após a novela, a atriz volta a interpretar a jornalista Renata para a
segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais.
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