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A ANER ESTÁ ORGANIZANDO DIVERSOS EVENTOS E
ENCONTROS EM MAIO. ANOTE NA AGENDA:

3

Maio
Assembléia e Palestra

No dia 03 de maio de 2018, na sede da ANER, será realizada a Assembléia
Extraordinária e Ordinária da ANER. A primeira convocação, será às 9h com a
presença da maioria absoluta dos Associados com direito a voto, ou, em
segunda convocação, às 10h ,com qualquer número destes Associados que
estiverem presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(a)Discutir e deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e
balanço referente ao exercício encerrado em 2017; (b) Aprovação de alteração
da Cláusula 10ª do Estatuto que trata da Categoria de Associados.

Após a assembléia, o sócio diretor da PATRI, Michel Neil,
fará uma palestra sobre o “Panorama da política
brasileira, com destaque – Brasília – e o perfil e
programas dos candidatos à Presidência da República.”
Data: 03/05
Local: Deputado Lacerda Franco, nº 300, 15º andar,
conj. 155, Pinheiros,
Para se inscrever envie um e-mail confirmando a sua
presença para: mceliafurtado@aner.org.br

9

Maio
Workshop "Primeiros aprendizados com
Paywall"

COM RICARDO PEREZ DA EDITORA ABRIL
No próximo dia 9 de maio na sede da
ANER, Ricardo Perez, Diretor de
Assinaturas da Editora Abril, fará uma
apresentação para as editoras associadas
sobre o "Pay Wall".
O Pay wall 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.
Ricardo fará uma apresentação sobre o
tema e compartilhará informações sobre
os avanços do Pay Wall no Brasil e no
mundo e o trabalho que está sendo
realizado na ABRIL.

DATA: 09/05
HORÁRIO: 9H30
LOCAL: ANER - DEPUTADO LACERDA FRANCO, Nº 300, 15º ANDAR, CONJUNTO 155.
PINHEIROS.
PREENCHA A FICHA DE INSCRIÇÃO NO SITE DA ANER: WWW.ANER.ORG.BR

14

Maio
ALMOÇO PRESIDENCIÁVEIS

ENCONTRO COM OS PRESIDENCIÁVEIS ANER
A ANER promoverá um Ciclo de Encontros com os candidatos à Presidência da
República , jornalistas e nossos associados.
Cada encontro contará com a presença de um único candidato, que terá a
oportunidade de expor aos cerca de 50 publishers presentes suas ideias e propostas
sobre temas determinantes da democracia, tais como o direito à liberdade de
expressão, o combate às chamadas “fake news” e a regulação da mídia. A palestra que
se seguirá ao almoço terá a cobertura dos principais veículos de comunicação.
O ciclo de ENCONTROS ANER – ELEIÇÕES 2018 ocorrerá entre os meses de abril e
maio.
O primeiro evento já está agendado para o próximo dia 14 de maio, segunda-feira às
13h, com o Senador Alvaro Dias.

ENCONTRO COM PRESIDENCIÁVEIS ANER
DATA: 14/09 - SEGUNDA-FEIRA
HORÁRIO: 13H
CANDIDATO: ÁLVARO DIAS DO PARTIDO PODEMOS

OS CONVITES SERÃO OFERECIDOS EXCLUSIVAMENTE
PARA OS ASSOCIADOS ANER.
EM BREVE VOCÊS RECEBERÃO MAIS INFORMAÇÕES.

