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ANER PROMOVEU O WORKSHOP SOBRE PAYWALL
O mercado de comunicação passa por inúmeras mudanças no formato,
disponibilização e oferta da informação aos seus leitores. Com a digitalização de
conteúdo e o uso avançado da tecnologia, veículos jornalísticos apostam nos
chamados micropagamentos e personalização por perfil para fidelizar o cliente
e rentabilizar o negócio, com pacotes diferenciados de assinatura e expansão da
marca. Com o intuito de aprofundar o debate sobre a importância do Paywall
nesse processo, a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) realizou
um Workshop sobre o tema.

SOBRE O PAYWALL
Segundo Perez já é possível notar
uma ampliação na consciência do
consumidor sobre a vantagem em
realizar o pagamento por um
conteúdo crível e de qualidade.

O Paywall é um sistema de assinatura usado por veículos de comunicação
digitais que permite ao internauta o acesso a conteúdos restritos, mediante o
pagamento de uma assinatura.
Denominado “Primeiros aprendizados com o Paywall”, o encontro contou com a
apresentação do diretor de Assinaturas do Grupo Abril Ricardo Perez, que
compartilhou os caminhos para a implantação e os benefícios do formato para
publishers e editores. A Abril foi pioneira, no segmento de revistas brasileiras, a
colocar em prática o Paywall. Hoje, fazem parte desta estratégia, pelo Grupo, as
revistas Veja, Exame, Quatro Rodas e Superinteressante.
Sob a perspectiva editorial, o evento contou com a palestra do editor de
conteúdo e estratégias digitais do Grupo Abril, Leonardo Nishihata.
Leonardo apresentou cases que confirmam que o caminho das mídias
tradicionais é manter o desenvolvimento de conteúdos bem elaborados e com
profundidade, o que garante também, neste processo, a valorização e
fidelização dos leitores.

“Em tempos de Fake News, as
pessoas já começam a entender o
valor por traz de uma marca
jornalística”, diz. Segundo ele é
possível identificar um aumento
gradual e constante no número de
assinantes das publicações, sem
impacto na audiência do site.
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ENCONTRO PRESIDENCIÁVEIS ANER
A ANER realizou o primeiro encontro entre
jornalistas e candidatos à presidência da
república da associação.
A idéia dos encontros é conhecer os planos e
programas relativos à área de comunicação e
temas gerais com impactos diretos na
atividade de imprensa, na sociedade e
preceitos democráticos.
O primeiro encontro foi um almoço com o
senador Álvaro Dias, pré-candidato à
presidência da República pelo
partido Podemos.
Na foto: O presidente da ANER, Fábio Petrossi
Galllo, o candidato Álvaro Dias e José Roberto
Maluf .

Estiveram presentes jornalistas dos veículos:
Revista Isto É, Revista Época, Revista Exame,
Revista Veja, dos jornais Folha de São Paulo,
o Estado de Paulo, Valor Econômico e
Infomoney.
Em breve serão anunciadas novas datas com
os demais candidatos.
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REVISTA FECOMÉRCIO-DF FILIA-SE À ANER
A Revista Fecomércio-DF agora faz parte da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner).
Trata-se da primeira publicação do Sistema S a filiar-se à entidade. O termo de filiação foi
assinado na tarde desta terça-feira (8), pelo presidente da Fecomércio-DF, Adelmir Santana, e
pelo presidente da Aner, Fábio Petrossi Gallo, em um almoço em Brasília. Com periodicidade
mensal e tiragem de 60 mil exemplares, a Revista Fecomércio é a principal publicação
institucional do DF, com 21 anos de história.
Também estiveram presentes no encontro os jornalistas Marcelo Rech, presidente da Associação
Nacional de Jornais (ANJ), e Ricardo Pedreira, diretor executivo da ANJ; o presidente do jornal
Alô Brasília e presidente do Sinfoc, Hélio Queiroz; o diretor de redação da Revista Fecomércio-DF
e coordenador de comunicação do Sistema Fecomércio-DF, Diego Recena; a jornalista Basília
Rodrigues, da CBN; a jornalista Kátia Cubel, da agência Engenho Criatividade e Comunicação; o
superintendente da Fecomércio-DF, João Vicente Feijão Neto; e a diretora executiva da Aner,
Maria Célia Furtado, entre outros convidados.

.
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EDUCAÇÃO MIDIÁTICA É O CAMINHO PARA ENFRENTAR AS
"FAKE NEWS"
O presidente da ANER, Fábio Petrossi Gallo e a diretora executiva da ANER, Maria Celia Furtado,
estiveram presentes na 12ª edição da Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão na
manhã de terça-feira (8 e maio), na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Promovida pelo Instituto Palavra Aberta, a conferência reuniu representantes do Executivo,
Legislativo, Judiciário, Imprensa, Universidade e Unesco.
A conclusão é de que o combate as fakes news será um caminho difícil e intenso, tendo a
educação midiática como a ponta de lança de todo o processo.
Patrícia Blanco, presidente do Palavra Aberta, que compôs a mesa de abertura do evento, estava
otimista em poder ampliar o debate do tema, tendo como ambiente o legislativo. “Nós
precisamos avançar e descobrir como combater às fake news e os riscos que sua propagação
traz à liberdade de imprensa e à cidadania”, ponderou, apostando que o meio mais eficaz de
conseguir isso está no próprio cidadão: “Não acredito em punição, mas na educação midiática
para frear a proliferação de material fraudulento”.
A 12ª Conferência contou com os apoios da ABAP, ABERT, ANER, ANJ e ESPM.
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