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AMAZON SAT
A cara e a voz da Amazônia e do Amazônida

O Amazon Sat é um canal de televisão digitaldistribuído por satélite, internet
(Amazon SatPlay e aplicativos), com temática regional que aborda: Economia,
política, culturae esporte. O objetivo principal é ser a cara e a voz da Amazônia e
do amazônida, levando as riquezas da região amazônica por meio de informação
séria e comprometida.
O canal é transmitido para os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e
Amapá por meio de televisão aberta alcançando 5 capitais e mais de 50
municípios para demais estados brasileiros, ao vivo pelas redes sociais e Tv por
assinatura para os municipios de Belém, Ananindeua, Porto Velho e Acre.
Dispondo de 80% da grade de programação própria e 20% de terceirizados com
afinidade a temática Amazônica.
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MULTIPLATAFORMAS

Mais de 225 mil curtidas no
Facebook
Mais de 19 mil seguidores no
Twitter
Mais de 25 mil seguidores no
Instagram
Mais de 80k inscritos e 30 milhões
de visualizações no Youtube

INTERNET

www.amazonsat.com.br

Windows Phone
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PERFIL DO PUBLICO
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MAPA DE COBERTURA

TV ABERTA
AM
Manaus (44)
Barreirinha (13)
Beruri (12)
Boca do Acre (3)
Borba (21)
Carauari (11)
Coari (5)
Codajás (10)
Humaitá (11)
Iranduba (48)
Itacoatiara (33)
Itamarati (10)
Eirunepé (13)
Manacapuru (35)
Maués (18)
Nova Olinda do Norte (29)
Novo Aripuanã (9)
Tabatinga (9)
Tapauá (12)
Parintins (2)
Manicoré (11)
Presidente Figueiredo (9)
S. Gabriel da Cachoeira (13)
Lábrea (10)

AC
Cruzeiro do Sul (19)
Feijó (13)
Rio Branco (31)
Mâncio Lima (7)
Assis Brasil (6)
Brasiléia (12)
Manoel Urbano (10)
Plácido de Castro (35)
Sena Madureira (25)
Senador Guiomard (23)
Tarauacá (22)
Xapuri (3)

RO
Ariquemes (15)
Cacoal (27)
Guajará-Mirim (5)
Ji-Paraná (14)
Ouro Preto do Oeste (16)
Porto Velho (22)
Vilhena (14)
Rolim de Moura (50)

TV POR
ASSINATURA
Belém ORM (24)
Ananindeua ORM (24)
Ji-Paraná Diário da
Amazônia (24)
Tangará da Serra RCA
TV (95)

RR
Boa Vista (23)
Alto Alegre (35)
AP
Oiapoque (12)
Macapá (29)
Tartarugalzinho (3)
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PROGRAMAS
Sinopses
TRIBOS
DO SAT
Entretenimento

É o programa musical da
Amazônia que mostra o
trabalho em vídeo clipes
dos artistas da região
norte.

HOMEM DA
FLORESTA
Viver e Bem estar

O homem da floresta é
um
programa
que
aborda o cotidiano do
amazônica na melhor
idade, qualidade de vida,
socialização, cidadania e
as melhores formas de
aproveitar essa fase da
vida. Apresentado pelo
Dr. Euler Ribeiro

VENTO
NORTE
Documentário

Viajar pela região Amazônica
para valorizar a cultura dos
povos ribeirinhos através do
registro das lendas, mitos e
causos conhecidos apenas
localmente, ir em busca de
personagens que ajudam a
construir
a
verdadeira
identidade amazônica é a
grande missão do Vento
Norte.

AMAZÔNIA
NEWS
Notícias

O Amazônia News é um
telejornal diário dos
estados da região mais
verde do país. Os fatos
que são notícia, a
atualização
das
informações e entrevistas
para começar o dia
entendendo ainda mais o
que
acontece
na
Amazônia.

CONHECER
E APRENDER
Educação

VIAGENS
PELA
AMAZÔNIA

CINE
LITERATURA
ESTAÇÃO
AMAZON SAT EM FOCO MAMORÉ (RO)
Entretenimento

Educação

Espaço
dedicado
à
sétima arte na Amazônia.
O programa mostra a
criatividade
dos
produtores audiovisuais
da região norte através
de curta metragens em
a n i m a ç ã o ,
documentários e ficção.

O programa comandado
pelo Historiador Abrahim
Baze,
apresenta
a
produção literária regional,
tendo como principal item
a inserção de autores que
produzem histórias, prosa,
poesia, contos e obras
literárias com relevância
capaz
de
assegurar
importância no cenário
local e nacional.

Entretenimento

Documentário

O Viagens Pela Amazônia
apresenta documentários sobre
as cidades da região norte e dos
países
que
compõem
a
Amazônia
internacional,
abordando a história, cultura,
lendas, mitos, riquezas naturais,
enfim, todos os detalhes sobre
as localidades visitadas pela
equipe do Viagens, além das
aventuras e emoções de quem
vivencia o dia-a-dia do caboclo
amazônico.

QUALEH

Entretenimento

DOCUMENTOS SABORES DA
DA AMAZÔNIA AMAZÔNIA
Documentários

Entretenimento

O programa está sempre
ligado nas novidades
que rolam no cenário
jovem
da
região
amazônica, seja por meio
de
personagens
irreverentes,
cinema,
humor,
música,
bastidores, curiosidades
e a adrenalina dos
esportes radicais.

O
Documentos
da
Amazônia é uma viagem ao
patrimônio
histórico,
cultural
e
social
da
Amazônia.Este programa
abre uma janela no tempo
e mostra tudo o que foi
construído e preservado no
patrimônio histórico da
região Amazônica.

As peculiaridades da
gastronomia da região
norte, a busca pelos
melhores ingredientes e
o passo a passo da
preparação de deliciosas
receitas
típicas
da
Amazônia.

NORTE
RURAL (RO)

CONEXÃO
SAUDE

Negócios

Os mais variados temas
relacionados
ao
desenvolvimento agrícola na
Amazônia,
técnicas
de
plantio,
novidades
e
curiosidades na criação de
animais, a realidade do
homem do campo e as
alternativas sustentáveis de
produção na região, fazem
parte do programa Norte
Rural.

ESPORTE
AMAZÔNIA
Notícias

Os principais fatos esportivos,
os mais importantes torneios e
campeonatos locais e regionais
são apresentados no Esporte
Amazônia.
Futebol,
vôlei,
atletismo, natação e outras
diferentes modalidades estão
presentes no programa, que
conta também com análises,
reportagens e entrevistas sobre
tudo o que acontece no esporte
da região.

Viver e Bem estar

JORNAL DA
AMAZÔNIA
Notícias

O programa mostra o
cenário cultural, musical,
artístico e esportivo do
estado de Rondônia,
mostrando
toda
a
regionalidade
das
exposições de artes,
manifestações populares
e eventos culturais.

ESTAÇÃO
TURISMO
Entretenimento

O programa estação turismo
desvenda os caminhos do
turismo
na
Amazônia,
mostrando
suas
belezas,
deslumbrantes paisagens e a
cultura do povo da região norte.
Também aborda o turismo
enquanto negócio, destacando
instituições
hoteleiras,
restaurantes
regionais,
operadoras,
empresas
de
serviço, transportes, além de
eventos voltados ao turista.

AMAZÔNIA EMPREENDEDORA
Viver e Bem estar

A cada semana, um
especialista
das
mais
diversas áreas da medicina
fala sobre determinado
tema e tira dúvida dos
telespectadores
que
participam ao vivo via
mídias sociais. A apresentação fica por conta do
médico Anoar Samad.

Economia,
política,
pesquisa, meio ambiente e
a opinião de especialistas
sobre a região. As notícias
do dia nos nove estados da
Amazônia Legal e os fatos
da Amazônia Internacional
com a credibilidade de
quem sabe falar sobre a
Amazônia.

O desenvolvimento e o
fortalecimento de micro e
pequenas empresas são o
foco
do
Amazônia
Empreendedora. Apresentado por Ângela Bulbol,
programa tem como lema
"aprender para apreender",
sempre pensando como
fomentar
iniciativas
de
negócios eficientes.

BAQUARA
TEAM

ESTUDIO
SAT

#SEMROTEIRO

Uma nova revista eletrônica
para informar e entreter
com um olhar amazônico e
globalizado.
As
informações em tempo
real, dicas de saúde,
entrevistas
especiais,
beleza, tecnologia, moda,
música, gastronomia e
muito mais.

O
#SemRoteiro
é
um
programa exibido simultaneamente na TV e na internet,
com
uma
proposta
totalmente conectada e
interativa. O programa tem
formato de TalkShow voltado
100% para a internet e redes
sociais com os assuntos do
momento e personalidades
que se destacam na web.

Entretenimento

Baquara Team é um reality
show que mostra o dia a dia
de uma equipe de pesca
esportiva
formada
por
amigos desde 2008. O
programa também é uma
oportunidade para valorizar o
turismo sustentável e a
preservação ambiental ao
descobrir as belezas de
lugares escondidos ou pouco
explorados na região.

Entretenimento

Viver e Bem Estar

Programa de variedade com temáticas educacionais, que visa
apresentar a sustentabilidade e sua presença em todas as áreas da
sociedade, através da divulgação de atividades, programas e ações
educativas desenvolvidas na Amazônia. O programa está integrado
ao núcleo de sustentabilidade que tem como tripé o
desenvolvimento de conteúdo em educaço, meio ambiente e
assistência social.
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FORMATOS COMERCIAIS
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FORMATOS COMERCIAIS
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PARCERIAS E
CERTIFICACOES

Reconhecidamente sustentável, a Amazônia Cabo é a primeira empresa de
comunicação das regiões Norte e Nordeste do Brasil certificada com ISO 9001 e
14001. A responsabilidade socioambiental do grupo é evidenciada ainda pelo
selo Carbono Neutro, concedido pelo IDESAM, além do reconhecimento do
Unicef e da Fundação Abrinq pelos trabalhos desenvolvidos em prol da criança e
do adolescente e do título de empresa socialmente responsável do Instituto Ethos.

EMPRESA PARCEIRA

CERTIFICACAO
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CONTATOS

Marketing

Fone: 92 3236-3877 | 99337-9781
e-mail: mkt@amazoniacabo.com.br
mktprojetos@amazoniacabo.com.br

Relacionamento com o Mercado
Fone: 92 3236-3877 | 98115-8556
e-mail: drm@amazonsat.com.br

Manaus

Manaus: Av. André Araújo, 1555 - Aleixo Manaus/ AM
Cep: 69060.000

Rio Branco

Rio Branco: Rua Jatobá, 17 - Tancredo Neves
Rio Branco/AC Cep:69906.430

Porto Velho

Porto Velho: Av. Governador Jorge Teixeira, 546 -Nova
Porto Velho | Porto Velho/RO - Cep: 78906.100
Fone: 69 8126-5995

Boa Vista

Boa Vista: Av. José Magalhães, 459 - Centro| Boa Vista/RR

Macapá

Macapá: Av. Diógenes Silva, 2.221, Sala A- Buritizal
Macapá; APt - Cep: 68901.090

