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Associação Nacional de Editores de Revistas

Fábio Petrossi Gallo reassumiu a pre-
sidência da ANER em dezembro de 
2018, cargo que ocupou até junho 

do mesmo ano, quando se desligou da 
Editora Abril. 

Agora, à frente da diretoria Financeira 
da Editora Globo e de volta à ANER, ele 
comanda uma série de transformações 
na Associação. Entre elas, a consolida-
ção da atuação articulada com as as-
sociações representativas dos veículos 
de comunicação: a Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(ABERT) e a Associação Nacional de 
Jornais (ANJ).

Outra novidade, é a transferência da 
sede para Brasília, onde passa a com-
partilhar espaço e recursos com a 
ABERT e a ANJ. 

ANER inicia ano em novo endereço e consolida 
parceria com associações

Nova sede da ANER, em Brasília
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Associação Nacional de Editores de Revistas

Em assembleia realizada em dezembro de 2018, tomaram posse os novos integrantes 
dos Conselhos Diretor e Fiscal para o biênio 2018-2020. Conheça:

Conselho Diretor
Fábio Petrossi Gallo – Editora Globo – Presidente
José Eduardo Severo Martins – Editora Panini – 1º Vice-presidente
Marcello de Salles Gomes – Editora Meio & Mensagem –- 2º Vice-presidente
Silvino Brasolotto Junior – Editora Alto Astral – Diretor Tesoureiro
Marcos Ramon Dvoskin – Brasil/Manchete (Revista Pais e Filhos) – Diretor Secretário 

Diretores Conselheiros 
Edgardo A. Zabala – Editora Três
Ernani Nathan Paciornik – GR1 Editora
Luci Mara Silva – Editora Abril
Luis Fernando Cirillo Maluf – Editora Caras
Rogério Loyola Ventura – Ediouro Publicações

Conselho Fiscal
Denys Alex Fretes Grellmann – Revista 100 Fronteiras
Enilma Ferreira de Queiroz – Planeta De Agostini
Raphael Luiz Maldonado Jessouroun – Editora Alvinegra
Tallis Marcio Ribeiro Arruda – Optionline Editora

Novos Conselhos Diretor e Fiscal são empossados

Novo Conselho Diretor da ANER
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Juliana Toscano é a nova diretora 
executiva da ANER, cargo que assu-
miu em janeiro. 

Juliana é jornalista, com pós-graduação 
em Marketing e atuou por mais de 20 
anos na Associação Nacional de Jornais 
(ANJ). Ela passou, também, pela Funda-
ção Dom Cabral, uma das mais renoma-
das escolas de negócios do país, onde 
trabalhou por quase oito anos.

ANER tem nova diretora executiva

Juliana Toscano, diretora executiva da ANER

Os desafi os das revistas e dos jor-
nais são muitos e comuns. O 
momento é de agregar forças 

e, como são muitas as sinergias entre 
os negócios de ambos, a ANER e a As-
sociação Nacional de Jornais (ANJ) 
fi rmaram uma parceria para o desen-
volvimento de uma série de atividades 
conjuntas, que benefi ciarão profi ssio-
nais de ambas as associações. 

Estão programadas atividades de ca-
pacitação presenciais e à distância; 
a realização conjunta de reuniões das 
comissões temáticas como inovação 
digital, mercado leitor, publicidade; e, 
também, a divulgação diária das prin-

ANER e ANJ fi rmam parceria 

cipais notícias relacionadas à indústria 
jornalística e ao mercado da comuni-
cação. Nestes quatro primeiro meses, 
foram realizados oito webinários com 
temas como SEO, qualidade editorial 
e boas práticas na gestão das redes 
sociais.fi rmaram uma parceria para o desen-

volvimento de uma série de atividades 
conjuntas, que benefi ciarão profi ssio-

Estão programadas atividades de ca-
pacitação presenciais e à distância; 
a realização conjunta de reuniões das 
comissões temáticas como inovação 
digital, mercado leitor, publicidade; e, 
também, a divulgação diária das prin-

sociais.
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Associados têm desconto em atividades de 
capacitação

A ANER tem firmado parcerias 
com instituições reconhecidas 
para que profissionais das edi-

toras associadas participem de cursos, 
seminários, palestras e, assim, possam 
se atualizar e aperfeiçoar com tarifas 
diferenciadas. 

Entre as instituições parceiras estão a 
ComSchool, uma das referências em 
performance digital no Brasil, e o ISE 
Business School, tradicional instituição 
que desenvolve programas especí-
ficos para empresas de mídia. Des-

Comissões temáticas têm novos coordenadores

contos são concedidos, ainda, em 
algumas atividades do Grupo Meio & 
Mensagem. 

Na ComSchool , associados terão des-
conto de até 40% nos cursos presenciais 
e on-line, ao vivo ou em atividades, ou 
10% na modalidade in company. No 
ISE, a parceria vai oferecer desconto 
de 12% no programa “Estratégias Di-
gitais para Empresas de Mídia”, antes 
conhecido como “Master em Jornalis-
mo”, ou em qualquer curso a ser orga-
nizado pela instituição. Novos acordos 
serão anunciados em breve.

A ANER reativou cinco comissões 
temáticas para ampliar a co-
operação e a troca de experi-

ências entre associados e gerar ações 
que impactam positivamente o dia a 
dia das editoras. Seus coordenadores 
já assumiram e as reuniões estão sendo 
realizadas. 

Os novos coordenadores das comis-
sões são: Assinaturas – Ricardo Perez 
(Editora Globo); Inovação Digital – Isa-
bela Sperandio (Editora Globo); Jurídi-
ca – Rafael Soriano (Editora Globo); 
Publicidade – Adriana Cury (Brasil/
Manchete-Revista Pais & Filhos) e Ven-
da Avulsa – Gilberto Finotto (Editora 

Panini). Uma novidade da gestão atu-
al é que algumas das reuniões serão 
realizadas em conjunto com os gru-
pos temáticos da ANJ. 

A primeira reunião, reunindo profissio-
nais das áreas de venda avulsa, assi-
naturas e mercado leitor de revistas e 
jornais, foi realizada em março, quan-
do foram formados grupos de tra-
balho para discussão de temas que 
impactam a realidade de ambos os 
segmentos. Até o final do ano, estes 
grupos deverão apresentar uma ação 
que servirá de benchmarking para os 
setores nas áreas de assinaturas, distri-
buição, venda avulsa digital.
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Palestra ensina como inovar nas revistas

A ANER realizou, no dia 9 de abril, 
a palestra “A reinvenção das 
revistas na cultura startup trans-

mídia”, em parceria com o ISE Business 
School. O professor do ISE, Hugo Pardo 
Kuklinski, fundador e diretor geral da 
Outliers School, falou sobre como as 
revistas podem se transformar em um 
mundo de mudanças exponenciais. 

Segundo ele, é preciso adotar narrativas 
transmídias em uma cultura startup. Ou 
seja, ter agilidade na forma de criar, pro-
totipar, testar, interar conteúdos, produ-

tos ou serviços que tenham valor agre-
gado para o usuário. Para promover a 
inovação, “é preciso prolongar a vida 
das histórias jornalísticas por meio de nar-
rativas transmídia”, destacou Hugo. 

COMISSÃO DE ASSINATURAS
Ricardo Perez

(Editora Globo)

COMISSÃO DE INOVAÇÃO DIGITAL
Isabela Sperandio

(Editora Abril)

COMISSÃO JURÍDICA
Rafael Soriano 
(Editora Globo)

COMISSÃO DE PUBLICIDADE
Adriana Cury

(Brasil/Manchete
Pais e Filhos)

COMISSÃO DE VENDA AVULSA
Gilberto Finotto
(Editora Panini)

Evento discute reinvenção em revistas
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ANER Brasília – SAF/SUL, Quadra 2, Bloco D, Ed. Via Esplanada, sala 101  
CEP. 7000-600 – Brasília - DF, fone (61)-2104-4642
ANER Escritório São Paulo – Av. Nove de Julho, 5.229 – 11º andar-
CEP.01407-907 – São Paulo – SP, fone (11) 3030-9390 
aner@aner.org.br

Agenda
Veja, abaixo, os próximos eventos exclusivos para associados. 
Mais informações e inscrições pelo email aner@aner.org.br

Representação institucional do setor é reforçada

Com a transferência da sede 
para Brasília, tem sido frequen-
te a participação da ANER em 

eventos e encontros com representan-
tes dos diversos poderes. 

Entre eles, estão as reuniões com mem-
bros do Legislativo, como a deputada 
Celina Leão (PP-DF), o senador Marcos 
do Val (Cidadania-ES), o senador Arol-
de de Oliveira (PSD-RJ) e o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF). 

Celina Leão (PP-DF) é recebida por 
representantes da ANER, ANJ e ABERT

Presidente: Fábio Petrossi Gallo

Diretora Executiva: Juliana Toscano

Assessora da Diretoria: Raquel Fernandes

Diagramação e edição: Teçá - Comunicação Inteligente


