Didi
Effe

Apresentador de TV e Entrevistador

Conhecido do grande público jovem, o apresentador iniciou seu trabalho na MTV, onde por
meio de seu blog foi convidado para apresentar um programa da banda “Bonde do Rolê”,
e logo em seguida, coordenou o “Gay Show”, um dos programas mais assistidos no “MTV
Overdrive”, antigo portal da MTV.
Na televisão, iniciou sua carreira como repórter do “Furo MTV” e do “Notícias MTV”. Além
disso, apresentou o “Crispy News”, em que noticiava as celebridades internacionais.
Versátil, Didi Effe, logo após sua estréia como repórter na emissora, começou a atuar em
quatro diferentes programas ao mesmo tempo. Além de seu programa próprio “Didiabólico”,
mantinha um quadro no “Scrap MTV”, apresentava às notícias das celebridades todas as
segundas-feiras no “Furo MTV” e participava como convidado especial do “Acesso MTV”.
Logo depois, estourou com o “MTV Sem Vergonha”, uma atração que trazia convidados
especiais e falava sobre todos os assuntos sem tabus e preconceitos, e com as paradas
“TOP 10 MTV”, “TOP 20 MTV” e “TOP MUNDI MTV”, derivadas do clássico “Disk MTV”.
No final da emissora, Didi Effe virou o preferido do público e da direção do canal para as
coberturas internacionais. Entrevistou celebridades como Taylor Swift, Katy Perry, Demi
Lovato, etc. Cobriu o tradicional Video Music Awards, além de entrevistar elencos de filmes
como Harry Potter, Se Beber Não Case, dentre outros. Fez também a cobertura de festivais
ao vivo como o Sonar, Lollapalooza e Planeta Terra.
Com o fim da MTV, Didi Effe foi convidado pela Rede Globo para ser repórter do programa
“Vídeo Show”. A partir de 2016 tem trabalhado frequentemente como apresentador das
premiações internacionais pela TNT Brasil e de festivais pelo Multishow. Também criou
conteúdos de audiovisual para a Redbull TV e Coca-Cola e apresenta um programa de rádio
da 89fm patrocinado pela Budweiser.
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