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A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  P R O G R A M A



Sou a cara do Brasil, nordestina, negra, mulher batalhadora e 
acho que tenho muito a falar.
Com uma vestimenta que chamava a atenção 

pela beleza e riqueza de detalhes, maquiagem 

que ressalta os olhos e, apesar das muitas 

horas de atividade, a presença constante de 

um sorriso nos lábios. 

Formada em jornalismo, Anne diz que gosta de 

ser baiana de acarajé, porém não descarta 

tantas outras possibilidades que lhe surjam. 

Foi assim que surgiu mais uma oportunidade na 

vida de Anne, já consagrada empresária de 

sucesso; Anne descobriu a paixão pelas 

câmeras, recebeu convite para apresentar um 

programa e não parou mais. 

“Quando comecei era tudo muito improvisado, 

meio que amador até. Porém com o tempo 

percebi que meu trabalho precisava crescer, 

melhorar e ter uma boa produção. Neste 

momento resolvi contratar profissionais da área 

para me auxiliar nessa tarefa. - DIZ ANNE.
Anne Estrela

A baiana do acarajé, como a chamavam no começo de 

sua linda história de sucesso!

Passado algum tempo a baiana começou a ser 

conhecida como ANNE DO ACARAJÉ, e com o orgulho 

desse tradicional símbolo da cultura popular brasileira e 

principal agente de divulgação da Bahia em território 

nacional e internacional, que inclusive têm seu dia 

comemorado em 25/11. 

Casada, e orgulhosa de seu companheiro Anne conta 

“Ele me auxilia muito em tudo, somos amigos e parceiros 

acima de tudo” – diz ela.

Anne se prepara para estrear seu novo programa, 

totalmente reformulado , abordando assuntos como 

moda , comportamento , gastronomia , religião , mundo 

das celebridades, musicais e muito mais . O projeto é 

inovar para atingir o maior número de público, seja 

através da TV COM BRASIL, TV GUARULHOS ou outras 

emissoras pelo Brasil a fora, as quais pretende inserir seu 

conteúdo. 



Photography Presentation Template
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O programa Anne Estrela é um programa versátil 
e aberto a todos os públicos. Transmite aos 
telespectador cultura, músicas e as fofocas mais 
quentes que circulam semanalmente. Apresenta 
artistas, empresários, modelos e outras personas 
de destaque nacional. 

O foco central do programa é promover artistas 
e empresas para obterem reconhecimento a nível 
nacional. No programa Anne Estrela você é a 
Estrela!
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A Com Brasil é uma emissora de TV Comunitária via 
satélite, distribui para as operadoras Sky, Oi, ClaroTV, 

VivoTV, GVT e Via Embratel, tendo uma abrangência 
aproximada de 53,6 milhões de pessoas recebendo 

nosso sinal.

A TV Guarulhos é uma emissora com foco na cidade 
de Guarulhos na grande São Paulo. Seus conteúdos 
são distribuídos pela operadora NET e tem uma 
abrangência aproximada de 1,3 milhões de 

pessoas.

Nosso programa é transmitido por ambas as emissoras 
em ótimos horários de audiência. Por isso somos uma 
opção perfeita para quem busca ganhar 
reconhecimento e expandir seus horizontes.



Clique no player para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=BjqvPW5e-QE
https://www.youtube.com/watch?v=BjqvPW5e-QE
https://www.youtube.com/watch?v=xDzN0qPVT9o
https://www.youtube.com/watch?v=xDzN0qPVT9o






Clique nos ícones para falar conosco

https://www.facebook.com/anne.estrela.77
https://www.facebook.com/anne.estrela.77
https://wa.me/5511962453423
https://wa.me/5511962453423
https://www.instagram.com/anneestrela_oficial/
https://www.instagram.com/anneestrela_oficial/
https://wa.me/5511972289811
https://wa.me/5511972289811
mailto:jae.adriano@gmail.com
mailto:jae.adriano@gmail.com

