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QUEM SOMOS!
O Canal 20 é a realização do sonho de oferecer a população de Itajubá, no Sul de MInas, um
Canal de TV com programação local, conteúdo exclusivo e notícias com transparência e sem
sensacionalismo, criado pelo Estúdio ZAMA.

Transmitido pela operadora de TV a cabo da cidade e tambem pela Internet, o CANAL 20 vem
conquistando um público fiel e interessado em participar e colaborar com esse projeto,
principalmente as escolas e universidades da cidade e região. Por isso, o Canal20 já faz parte
da rotina de várias pessoas que se interessam em conhecer a cidade e as curiosidades sobre
Itajubá.

Com uma estrutura pequena mas focada em tecnologia, o Estúdio ZAMA utiliza em suas
produções equipamentos digitais e seus profissionais possuem vasto conhecimento em
produção e edição de vídeos.

Atualmente, o Estúdio ZAMA conta com 2 estúdios de produção e tem conhecimento
tecnológico para produzir totalmente suas vinhetas e programas, tais como:

- Criação de Vinhetas em computação gráfica e realidade virtual;

- Composição e gravação de Músicas (Estúdio digital de áudio)

- Produção de programas e comerciais para TV

- Videos institucionais

- Construção de websites.
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PROFISSIONAIS:

Sandro Rennó: Proprietário e Diretor Geral, elabora e executa toda a concepção e
funcionamento do Canal20, desde o software de transmissão, website, criação, produção de
vinhetas e programas até a montagem de funcionamento dos estúdios. Jornalista e músico,
atua na área de publicidade há 16 anos, criando, produzindo e assessorando empresas de
toda a região.

Diolene Pamplona: Profissional de Marketing e Apresentadora. Filma, edita, elabora a
programação, faz locução e apresentação. Profissional dedicada e com alto grau de
conhecimento e interesse na área.

O CANAL 20 é assim, um local de trabalho onde o principal objetivo é levar informação. Quem
faz parte do dia-a-dia da empresa percebe que tudo é realizado com sacrifício mas com muito
carinho, esperando sempre poder levar o que há de melhor para os telespectadores.

e nunca esquecendo:

FAÇA O BEM, FAZER O BEM NÃO FAZ MAL A NINGUÉM!

Canal 20 - (35) 3622-1027

www.estudiozama.com.br
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