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INTRODUÇÃO
Ao mesmo tempo, a ANER ofereceu capacitação constante e qualificada, garantiu
mais representatividade aos diferentes nichos editoriais e proporcionou informação
especializada, aprofundada e em tempo real para que as empresas pudessem tomar
suas decisões mais rapidamente e com muita inovação, em busca de oportunidades de
crescimento em tempos tão adversos e, também, na redução de perdas e riscos.
A permanente mobilização da entidade e de suas associadas e a ação prioritariamente
conjunta resultaram em significativos avanços, apesar dos obstáculos. Por atuar unida e ao
lado de diversas entidades da mídia, a ANER, que neste biênio foi comandada inicialmente
por Fábio Gallo e, em seguida, por Rafael Menin Soriano, encerra este biênio com sua
estrutura preparada para os desafios que nos reserva o próximo biênio.
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O

biênio 2018-2020 foi marcado por grandes desafios para o setor de revistas,
assim como para toda a mídia. Diante de tais dificuldades, incluindo uma
pandemia sem precedentes na história moderna, a Associação Nacional de
Editores de Revistas (ANER) redobrou seu empenho, atuou com agilidade e inovação e
estabeleceu parcerias estratégicas para defender os interesses de seus associados.
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01
ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

A economia feita no biênio, a partir da
redução de custos, foi fundamental para
readequar a ANER à realidade econômica
do país, sobretudo a partir da pandemia
de Covid-19. As transformações também

"Em 2020, readequamos a
ANER à realidade econômica
do país, sobretudo a partir
da pandemia de Covid-19.
A medida permitirá que a
entidade atue de forma ainda
mais relevante em 2021.”
Rafael Menin Soriano
Presidente

imprimiram maior qualidade às iniciativas
voltadas à legislação - tramitam hoje
no Congresso mais de 200 proposições
principais, afetando diretamente a
indústria jornalística - que exigem diálogo
permanente com parlamentares e
organismos governamentais. Integra essa
ação a luta contra restrições à publicidade
e a favor das liberdades de expressão
(em geral e comercial) e de imprensa.
Destacam-se:
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O

primeiro passo nesta área foi
físico: estabelecer a mudança
da sede da ANER de São Paulo
para Brasília. Essa mudança pode parecer
simples, mas promoveu alterações para
dar mais agilidade à entidade na defesa dos
interesses das revistas junto ao Congresso
e ao Executivo Federal. O escritório
compartilhado com a Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)
e a Associação Nacional de Jornais (ANJ)
permitiu que a ANER ajudasse a reforçar
as ações em benefício da mídia brasileira,
ao lado das entidades dos jornais, da
radiodifusão e também de propaganda e
marketing. Ao mesmo tempo, a mudança
acelerou a reestruturação da ANER em
relação a sua situação financeira.
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A

ADMINISTRAÇÃO

A ANER dedicou-se de forma muito especial à gestão da entidade
neste biênio, sobretudo na reorganização da estrutura e do formato das
iniciativas da entidade, tanto nas tarefas internas quanto nas externas. Na
prática, em 2019 e em 2020, a ANER arrumou a casa ao cortar custos como a mudança
para Brasília, o fechamento da sede do escritório em São Paulo e a formalização das
parcerias com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)
e com a Associação Nacional de Jornais (ANJ). As ações conjuntas com a ANJ e o
compartilhamento de serviços e da estrutura da ABERT nos possibilitaram reduzir
pessoal e o trabalho de terceirizados. Tudo isso permite que a ANER chegue ao fim de
2020 com a casa arrumada, apesar dos desafios agravados neste ano pela pandemia de
COVID-19.

B

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A batalha pela desoneração é antiga e tem atuação da ANER desde o seu começo.
Dessa forma, em 2018, o setor de comunicações obteve importante vitória, com a
preservação da desoneração até o final deste ano de 2020. Depois, na tramitação da
MP 936, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração até o fim de 2021, vetada
pela Presidência da República. Esse é o veto que foi derrubado neste ano. O governo
anunciou que tentará reverter a desoneração por via judicial. Por essa razão, este assunto
continuará na pauta da ANER para 2021.

C

REFORMA TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO

A ANER acompanhou a tramitação e aprovação da reforma trabalhista e
da terceirização em razão do potencial impacto na gestão das empresas,
na vida dos trabalhadores e na economia do país, com a alteração de 106
dispositivos da CLT e as oportunidades que podem trazer para as empresas jornalísticas.
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Após intenso trabalho da ANER, ANJ, ABERT e outras entidades, o
Congresso derrubou o veto presidencial que impedia a prorrogação da
desoneração da folha de pagamentos. Com essa vitória, a desoneração
está prorrogada até 31 de dezembro de 2021 para 17 setores que empregam mais de 6
milhões de pessoas, entre eles o de comunicações. Essa vitória contribui para as finanças
das empresas, sobretudo aquelas mais afetadas pela pandemia.
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O espírito da reforma trabalhista foi
criar condições para os trabalhadores e
empregadores resolverem – na mesa de
negociação - problemas como jornada
de trabalho, funções e remunerações.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A ANER tem
acompanhado a
tramitação das
propostas voltadas à Reforma
Tributária em tramitação, bem como
os movimentos do Poder Executivo,
sempre atenta aos interesses das
editoras associadas. Cabe ressaltar que
há tentativas de retirar imunidades do
papel de imprensa. ANER e ANJ estão
atentas aos movimentos que surgem
nesse sentido e têm atuado em defesa
da manutenção da imunidade, vigente
no Brasil desde a Constituição de 1946.

Há proposições legislativas que visam a obrigar as empresas jornalísticas,
como revistas e jornais, a retirar matérias de seus sites. A ANER vem
trabalhando ao lado da ANJ para evitar que as empresas sejam obrigadas a
remover links dos mecanismos de busca da internet que fazem referência a dados irrelevantes
ou defasados, sobre o envolvido. O tema já chegou ao STF, com repercussão geral.

F

CONVÊNIO ICMS 24/11

A ANER, em parceria com a ANJ, conseguiu junto ao CONFAZ a renovação
do Convênio ICMS 24/11 por prazo indeterminado. Assim, as editoras
ficam dispensadas da emissão de NF-e nas remessas dos exemplares de
revistas e periódicos destinados a assinantes, devendo emitir, na venda da assinatura da
revista ou periódico, uma única NF-e englobando suas futuras remessas.
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E

DIREITO AO ESQUECIMENTO
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G

PRAZO INDETERMINADO
AO REGIME ESPECIAL DE NF
PARA BANCAS EM SP

A ANER e a ANJ obtiveram, junto à
Prefeitura de São Paulo, a renovação da
Instrução Normativa SF/SUREM 22,
de 12 de dezembro de 2017. Publicada
como Instrução Normativa SF/SUREM
11, de 17 de dezembro de 2019 (anexada),
prevê regime especial, em caráter
facultativo, que permite aos prestadores
de serviços descritos nos subitens 1.09
e 17.24, constantes da lista de serviços da Prefeitura de São Paulo, emitir
uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por subitem,
preenchendo o campo “Valor total da nota” com o somatório do preço
dos serviços prestados durante o mês, de acordo com as normas ali
previstas para esse fim. O regime especial já havia sido renovado duas
vezes e agora foi obtido com prazo indeterminado.

A ANER está entre as instituições signatárias de documento que destaca a valorização do jornalismo, da publicidade nacional e de práticas
responsáveis e transparentes no combate a fake news. Uma coalizão formada por quase
50 entidades representativas do setor da comunicação social do país protocolou correspondência destinada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
solicitando apoio da Câmara a uma série de aspectos do projeto de lei. A proposta da
coalizão destaca a necessidade de aplicação da legislação já existente no país e ressalta
a importância da valorização do jornalismo profissional – o que inclui a remuneração dos
conteúdos jornalísticos digitais – e da publicidade nacional. Além disso, enfatiza a obrigatoriedade da liberdade com responsabilidade e transparência total das operações on-line,
o que passa pela simetria da aplicação de regras às empresas que atuam como mídia,
incluindo necessariamente as redes sociais, os aplicativos de mensagens e os motores
de busca. No que diz respeito à distribuição de conteúdo jornalístico profissional brasileiro,
a coalizão defende que todo material utilizado pelos provedores de aplicação de internet

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ANER - BIÊNIO 2018-2020

H

LEI BRASILEIRA DE LIBERDADE, RESPONSABILIDADE
E TRANSPARÊNCIA NA INTERNET - (PL 2630, 2020) – “FAKE NEWS”
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seja remunerado às empresas e aos profissionais, se por eles autorizado, ressalvado o
compartilhamento de links diretamente pelos usuários.

I

UNIFICAÇÃO DO PIS E DA COFINS

A ANER integra a mobilização de diversas entidades com o objetivo de
evitar que a unificação do PIS/COFINS resulte em aumento de carga
tributária. Uma das ideias que circulam no governo é acabar com a forma
cumulativa (alíquota de 3,65%), ficando apenas a não-cumulativa, que tem alíquota
maior (9,25%), mas permite a dedução de créditos gerados pela cadeia produtiva. O setor
jornalístico tem pouco crédito a usar dessa cadeia e será extremamente penalizado com
a evidente elevação da carga tributária.

PRESENÇA NOS PRINCIPAIS FÓRUNS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO BRASIL

J

Neste biênio, a ANER foi indicada para representação no Conselho de
Comunicação Social do Congresso Nacional – cadeira de mídia impressa. A
solenidade de posse ainda não foi realizada em função da Pandemia de Covid-19.

A nossa Associação também é filiada à FIPP, associação que reúne editores de
revistas para permitir que eles compartilhem ideias, e que, hoje, conta com a participação
de publishers e criadores de conteúdos de todo o mundo. A ANER participa de reuniões
e tem acesso a materiais sobre as melhores práticas para as publicações impressas
e digitais produzidas pela entidade internacional. A partir disso, promove a troca de
experiências e de informações junto aos nossos associados.

SEGURANÇA DOS JORNALISTAS

K

Várias propostas de lei tramitam no Congresso Nacional com o objetivo
de aumentar a lista de equipamentos de segurança para as empresas
disponibilizarem aos jornalistas em cobertura de manifestações, bem
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A nova representatividade junta-se a outras que a ANER mantém ao longo de
sua história. A entidade integra o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP),
o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e o Instituto
Palavra Aberta, tendo participado da fundação dessas três organizações. A ANER tem
representação em comitês do CENP e nas Câmaras do CONAR, além de estar presente
em conselho e comitês do Instituto Verificador de Comunicação (IVC).
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como criar adicionais de periculosidade nessas coberturas, e exigência de seguros
de vida com prêmios altíssimos. As propostas também mudam a competência
de julgamento dos crimes contra jornalistas para a Justiça Federal. A ANER vem
acompanhando essas propostas, a fim de garantir o devido respeito aos profissionais,
mas que não resultem em ônus que inviabilizem as coberturas jornalísticas.

L

PISO SALARIAL NACIONAL PARA JORNALISTAS
A ANER acompanha também a proposição que cria o piso nacional para
jornalistas, o que poderá criar muitos problemas, em razão da realidade
regional de cada empresa.

RESTRIÇÕES À PROPAGANDA

N

São inúmeras e frequentes as iniciativas legislativas que restringem a
propaganda, e a ANER trabalha de forma permanente para evitar que
prosperem.

DIREITO AUTORAL

A ANER é signatária de documento assinado por representantes
dos setores musical, audiovisual, editorial, bem como entidades de
representação de classe como a Comissão Federal de Direitos Autorais da
Ordem dos Advogados do Brasil. No texto, essas entidades manifestam preocupação e
discordância em relação à possibilidade de o Congresso deliberar de forma açodada sobre
mudanças na Legislação de Direito Autoral.
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SIMETRIA PARA ANÚNCIOS ELEITORAIS

A ANER apoia a ANJ na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6281,
para permitir que revistas e jornais possam fazer anúncios eleitorais em
seus sites e acabar com a limitação hoje vigente, que é assimétrica aos
impulsionamentos permitidos em redes sociais.

P

LGPD

A ANER procurou, nos anos de 2019 e 2020, preparar a associação
e oferecer conhecimento a seus associados para que pudessem se
adequar às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agora já em
vigência. Além de estabelecer metas internas de adequação, a ANER promoveu reuniões
e ofereceu webinários sobre o tema. Entre eles, destacam-se os seminários on-line com
Andreia Saad, do Grupo Globo, e com Mauricio Tamer, advogado e coordenador da área
criminal e civil no escritório Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados.

Q

DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO

Cumprindo seu papel institucional, a ANER posicionou-se de forma
permanente na defesa desses direitos assegurados pela Constituição.
Ao longo do biênio, foram emitidas diversas notas em defesa da liberdade
de imprensa e de expressão, além de repúdios à violência e censura contra profissionais
e veículos de comunicação. A ANER também promoveu ou esteve associada a várias
campanhas de fortalecimento do jornalismo e dos princípios democráticos.

A ANER promoveu duas frentes principais nessa área. Uma delas foi
voltada ao funcionamento das bancas de revistas e jornais em diferentes
cidades do Brasil. A ANER promoveu contatos institucionais que
contribuíram para a revisão de decretos de fechamento desses pontos comerciais, dentro
das políticas locais de afastamento ou isolamento social. Além disso, a entidade preparou
documento de suporte para associados em caso de interdições de bancas em vários
municípios. Em paralelo, a ANER e a ANJ promoveram, em parceria, vários webinários
e reuniões sobre as melhores práticas de trabalho durante a pandemia: presencial, nos
casos excepcionais, ou remoto e em home office.
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ENFRENTAMENTO À COVID-19
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02
CAPACITAÇÃO
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A

ANER estabeleceu no biênio
uma intensa agenda voltada ao
treinamento dos profissionais que
atuam junto aos nossos associados, além
da promoção de conhecimento a partir da
troca de informações e de experiências
nacionais e internacionais. Mesmo antes
da pandemia de Covid-19, a partir de março
de 2020, nossa entidade já estava atenta à
tendência de EAD ao lado dos treinamentos
e demais eventos presenciais. Em 2019,
estabelecemos em conjunto com a ANJ
uma agenda com diversos webinários ao
lado de dois grandes encontros presenciais:
Na Onda dos Podcasts, com a participação
de 83 pessoas; e Mediamorfose,
sobre a importância do jornalismo
nas transformações que vivem as
organizações de mídia em todo o mundo,
com 66 participantes. Cumprindo com os
protocolos estabelecidos pelas autoridades
de saúde, a ANER promoveu ao longo
de 2020 apenas encontros virtuais, que
ganharam ainda mais relevância.
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WEBINÁRIOS: alta qualidade com custos reduzidos (quem sabe fazer um
quadro com todos os temas e palestrantes? talvez colocar colocando um
link no pdf que remete a esta tabela, evitando fuga de leituras)
A ANER estabeleceu no biênio uma intensa agenda de webinários sobre
os principais temas relacionados à indústria jornalística. A iniciativa não
apenas seguiu a histórica preocupação da entidade com o constante aperfeiçoamento
dos profissionais das suas associadas, como também observou a necessidade de manter
esse princípio com custos reduzidos. Dessa forma, a ANER firmou no biênio uma sólida
parceria com a ANJ – Associação Nacional de Jornais na realização de seminários on-line,
além de outras frentes de ações pontuais ao lado de outras entidades.
Juntas, ANER e ANJ promoveram mais de 40 webinários, com quase 4 mil participações
de profissionais das revistas e dos jornais associados. Dessa forma, os webinários se
consolidaram como uma ferramenta fundamental no aprimoramento dos associados
nas mais diferentes áreas, como redação, mercado leitor, jurídico, recursos humanos,
comercial, digital, cultura, educação e gestão. Por oferecerem maior agilidade e amplitude
na sua organização e realização, os webinários têm garantido o debate e o treinamento de
nossos interlocutores sobre os desafios impostos à imprensa quase que em tempo real.

A

CURSOS PARA ASSOCIADOS: alianças em benefício das revistas
Por meio da cooperação, a ANER buscou parcerias que possibilitaram a
redução no investimento feito pelos associados para a capacitação de
seus profissionais. As parcerias garantiram tarifas reduzidas para que os
profissionais das editoras pudessem participar de cursos, seminários
e eventos com tarifas reduzidas. Também houve bonificações em eventos, com vagas
sorteadas para associados.
Entre nossos parceiros estão ISE Business School, ComSchool, nosso associado
Meio&Mensagem, Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA), Instituto
Palavra Aberta, Portal Imprensa e Two Sides, além de outros. Exemplos das nossas
alianças:

COMSCHOOL
Associados da ANER têm descontos nos cursos presenciais e on-line ao vivo da
ComSchool, uma das referências no Brasil em cursos de performance digital. Editoras
também têm descontos, caso desejem realizar atividades in company. A escola realiza
atividades nas áreas de Marketing Digital, Redes Sociais, e-Commerce e Transformação Digital.
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ISE-BUSINESS SCHOOL
A ANER firmou um acordo com o Departamento de Comunicação do ISE Business School
para que seus associados tenham desconto de 12% no programa Estratégias Digitais para
Empresas de Mídia, antigamente conhecido como Master em Jornalismo, ou em qualquer
curso a ser organizado pela instituição. Considerado um curso de educação executiva,
destina-se aos profissionais das áreas Comercial, Marketing, Mercado Leitor, Núcleo Editorial, dentre outras.

WAN-IFRA
Nesta colaboração, foi possível obter, por exemplo, inscrições gratuitas para as edições
de 2019 (no Rio de Janeiro) e de 2020 (realizado de forma virtual) do Digital Media Latam,
um dos principais encontros da mídia latino-americana. As vagas foram distribuídas por
meio de sorteio.

APOIO A EVENTOS E AÇÕES CONJUNTAS
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FOTOS: ANER

A política de apoios e colaborações da ANER tem por objetivo proporcionar mais conhecimento para seus associados e defender os princípios democráticos, sobretudo as
liberdades de imprensa e de expressão. Nesse sentido, destacam-se iniciativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Instituto
Palavra Aberta e de seu programa de educação midiática (EducaMídia), da Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), da plataforma MediaTalks (iniciativa da
newsletter Jornalistas&Cia), da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), do
Portal Imprensa e do Two Sides (como o The Power Of Print Brasil, realizado em parceria
com o PropMark).
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03
COMUNICAÇÃO
A

BOA INFORMAÇÃO PARA
A TOMADA DE DECISÕES

Conhecimento é um dos
principais ativos das organizações. Por isso, a ANER
criou e passou a distribuir, de segunda a
sexta-feira, uma newsletter especializada nos temas de interesse das editoras e
da indústria jornalística em geral. O informativo também destaca as iniciativas dos
associados da ANER. Durante o biênio, os
associados também receberam diariamente
a newsletter da ANJ, em uma das ações de
parceria das duas entidades.

B

ENGAJAMENTO DO SETOR NAS REDES SOCIAIS
A ANER incrementou sua atuação nas redes sociais. Foi criado um perfil
empresarial no LinkedIn. Ao mesmo tempo, a entidade reativou seus perfis no Instagram e no Facebook, nos quais divulga não somente iniciativas
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A

ANER intensificou sua comunicação,
não somente com os associados,
mas também com a sociedade.
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da ANER e dos seus associados e parceiros, bem como assuntos de interesse da indústria
jornalística como um todo.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/anerrevistasbr
Instagram: @anerrevistas Facebook: fb.me/anerbr

C

CONHECIMENTO COM MAIOR HORIZONTE
A ANER também promoveu a curadoria de artigos, matérias e eventos nacionais e internacionais de interesse relativos não somente às revistas, mas
à indústria da comunicação como um todo.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

D

Os líderes de redação sabem da importância de divulgar e fortalecer – para
a sociedade - o jornalismo, em especial o das revistas. Por isso, além de
manter vários canais de comunicação, a ANER promoveu e participou de
campanhas publicitárias. Destacam-se:

Em agosto de 2020, a ANER criou e
distribuiu entre suas associadas uma
campanha publicitária que unifica a
comunicação do setor em um momento
de grandes desafios e, ao mesmo tempo,
de oportunidades. A peça de publicidade
destaca que as revistas, segundo diferentes
estudos, captam a atenção de seus leitores
como nenhum outro produto editorial.
De acordo com o Projeto Pay Attention,
por exemplo, 82% dos leitores gostam da
publicidade nas revistas, 58% afirmam
não fazer mais nada enquanto leem
nossas publicações e 43% concordam que
a publicidade em revistas é relevante. O
anúncio foi gentilmente desenvolvido pelo
G.Lab, do Grupo Globo.
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ATENÇÃO IMPORTA
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LIBERDADES DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO
A ANER participou de várias campanhas
em defesa desses princípios democráticos, muitas vezes ao lado da UNESCO,
da ANJ, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), do
Instituto Palavra Aberta, da ABRAJI e da
Associação de Jornalistas de Educação
(JEDUCA), entre outras.

JORNALISMO COMO ANTÍDOTO À DESINFORMAÇÃO
ANER apoia campanhas de valorização do jornalismo no combate à desinformação, como a
#JornalismoFazBem, lançada em 2020 pela ANJ.

VALORIZAÇÃO DA DEMOCRACIA
A ANER e seus associados sabem que é cada vez maior o uso da desinformação digital
como arma para enfraquecer a democracia. Por isso, a entidade está integrada desde 2019
ao Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao
lado de mais de 50 organizações. A partir desse compromisso, a ANER participa das principais campanhas da Justiça Eleitoral.

PUBLICIDADE RESPONSÁVEL

DEFESA DA COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL
A ANER participa de forma atuante em
diferentes frentes na defesa de mídias comprometidas com o bem-estar e
o progresso da sociedade brasileira. É, por exemplo, integrante da Coalizão
Liberdade com Responsabilidade, que visa à valorização do jornalismo profissional, da publicidade e das práticas transparentes de combate à desinformação.

E
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A ANER apoiou entidades como a Associação Brasileira das
Agências de Publicidade, a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens e a Federação Nacional
das Agências de Propaganda em campanhas com ênfase
na responsabilidade da mídia. A mais recente delas, “Com
publicidade responsável não se brinca”, enfatiza os cuidados necessários na comunicação com o público infantil.
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04
PRESTAÇÃO DE CONTAS
E UNIÃO DA IMPRENSA

A

ASSOCIADOS
A ANER encerra o biênio
com 32 associados em
um período no qual houve
treze desfiliações e seis
novas filiações. As editoras
associadas são responsáveis
por mais de 300 títulos.
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parceria com a ANJ também
produziu no biênio 33 reuniões
conjuntas com troca de
informações e experiências entre os líderes
de redação nas seguintes áreas: Fórum
de Editores, Mercado Anunciante, Jurídico,
Estratégia Digital e Editores Locais. Houve
diversos encontros promovidos apenas pela
ANER, além de quatro assembleias gerais
(entre ordinárias e extraordinárias) - duas
em cada ano -, sendo a última do biênio
marcada para o dia 15 de dezembro, depois
do fechamento deste relatório.
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05
COMISSÕES TEMÁTICAS

A

ANER reativou as comissões temáticas, cujos objetivos são a cooperação entre
associados, a troca de experiências, a busca de solução para problemas comuns
e o relacionamento entre os profissionais associados. Além disso, em 2020,
criou a Comissão de Editores Locais, aproximando ainda mais as editoras de diferentes
localidades do país e fortalecendo o jornalismo local em parceria com a ANJ e seus
associados.
Configuração das Comissões Temáticas da ANER em novembro de 2020:

Coordenadora
Luciana Romano (Perfil Brasil/Caras – São Paulo – SP)
Integrantes
Denys Alex Fretes Grellmann(Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
Gilberto Finotto (Panini Brasil – Barueri – SP)
Nicole Ingouville (Rhada Brasil – Reader’s Digest – Rio de Janeiro – RJ)
Simone Siqueira (Editora Abril – São Paulo – SP)

EDITORES LOCAIS
Coordenador
Denys Alex Fretes Grellmann (Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
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ASSINATURAS
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EDITORES LOCAIS
Integrantes
Adriana Maria Magalhães (Jornal O Dia – Teresina – PI)
Andressa Simoni (Brasil MN/Manchete – Revista Pais&Filhos – São Paulo – SP)
Arminda Augusto (Jornal A Tribuna – Santos – SP)
Fabricio Correia (Grupo Meon – São José dos Campos – SP)
Gabriel Vital (Diário da Região – São José do Rio Preto – SP)
Guta Nascimento (Editora Abril – São Paulo – SP))
João Colossale (Grupo Liberal – Americana – SP)
Josias Junior (Telefox Agência de Notícias e Telecomunicações - Revista Ceará –
Fortaleza – CE )
Pedro Marques (Editora Três – São Paulo – SP)
Rejane Martins Pires (Aldeia Paraná Editora – Revista Aldeia – Cascavel – PR)
Rodrigo Campos (MC Florian de Souza Ltda – Mídia Kit Comunicação – Guarulhos - SP)
Raul Justes Lore (Editora Abril – São Paulo – SP )

EDITORIAL
Coordenadora
Guta Nascimento (Editora Abril – São Paulo – SP))
Integrantes
Daniela Tofoli (Editora Globo – São Paulo – SP)
Carolina Corazzin (Panini Brasil – Barueri – SP)
Lucas Amorim (Exame Ltda. – São Paulo – SP)

Coordenação
vaga
Integrantes
Annie Grellmann (Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
Denys Alex Fretes Grellmann (Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
Fabiano Cândido (Editora Globo – São Paulo – SP)
Flaviana Castro (Editora Alto Astral – Bauru – SP)
Joaquim Carqueijó (Edicase Soluções para Editores – São Paulo – SP)
Juliana Costa (Editora Abril – São Paulo – SP)
Tallis Marcio Arruda (Optionline Editora – São Paulo - SP)
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INOVAÇÃO DIGITAL
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JURÍDICA
Coordenadora
Wardi Awada (Perfil Brasil/Caras – São Paulo – SP)
Integrantes
André Marsiglia (Lourival J. Santos Advogados – São Paulo – SP)
Bruno Giudice (Ediouro Publicações – Rio de Janeiro – RJ)
Bruno Smaldino (Exame Ltda. – São Paulo – SP)
Mariana Macia (Editora Abril – São Paulo – SP)
Denys Alex Fretes Grellmann (Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
Fábio Trigo Martins (Panini Brasil – Barueri – SP)
Priscila Campos de Almeida Felix (Editora Globo – São Paulo – SP)
Silvino Brasolotto Junior (Editora Alto Astral – Bauru – SP)

PUBLICIDADE
Coordenadora
Adriana Cury (Brasil MN/ Manchete/ Revista Pais e Filhos – São Paulo – SP)
Integrantes
André Marini (Editora Abril – São Paulo – SP)
Denys Alex Fretes Grellmann (Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR)
Marcelo Adriano Silva (Panini Brasil – Barueri – SP)
Tiago Afonso (Editora Globo – São Paulo – SP)

Coordenador
Gilberto Finotto (Panini Brasil – Barueri – SP)
Integrantes
André Dias (Ediouro Publicações – Rio de Janeiro – RJ)
Darcio Herrero( Editora Planeta de Agostini – São Paulo – SP )
Joaquim Carqueijó (Edicase Soluções para Editores – São Paulo – SP)
Luciana Romano (Perfil Brasil/Caras – São Paulo – SP)
Silvino Brasolotto Junior (Editora Alto Astral – Bauru – SP)
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VENDA AVULSA
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06
CONSELHO DIRETOR • 2018/2020
PRESIDENTES

1º VICE-PRESIDENTE
José Eduardo Severo Martins
Panini Brasil – São Paulo – SP

2º VICE-PRESIDENTE
Marcelo de Salles Gomes
Editora Meio & Mensagem – São Paulo – SP

DIRETOR TESOUREIRO
Silvino Brasolotto Junior
Editora Alto Astral – Bauru – SP

DIRETOR SECRETÁRIO
Marcos Ramon Dvoskin
Editora Brasil MN/Manchete – São Paulo – SP

DIRETORES CONSELHEIROS
Edgardo A. Zabala
Editora Três – São Paulo – SP
Ernani Nathan Paciornick
GR1 Editora – São Paulo – SP
(até 08/2019)
Luci Mara Silva (até 07/2019)
Carlos Nogueira (até 01/2020)
Mariana Macia
Editora Abril – São Paulo – SP
Luis Fernando Cirillo Maluf
Perfil Brasil – São Paulo – Brasil
Rogério Loyola Ventura
Ediouro Publicações – Rio de Janeiro – RJ

DIRETORA EXECUTIVA
Juliana Toscano
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07
CONSELHO FISCAL • 2018/2020
Denys Alex Fretes Grellmann
Editora 100fronteiras – Foz do Iguaçu – PR
Enilma Ferreira de Queiroz (ate 11/2020)
Editora Planeta de Agostini – São Paulo – SP

Raphael Luiz Maldonado Jessouroun
Editora Alvinegra – Rio de Janeiro – RJ
Tallis Marcio Arruda
Optionline Editora – São Paulo – SP
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Fábio Petrossi Gallo (até 08/2019)
Rafael Menin Soriano
Editora Globo – São Paulo – SP
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