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O Presidente da ANER Fábio Petrossi Gallo, a 
Diretora Executiva da ANER, Maria Celia Furtado e 
Walter Longo – Presidente do Grupo Abril, 
participaram da FIPP 2017 em Londres - um 
congresso mundial com a participação de mais de 
800 profissionais estratégicos de 40 mercados de 
todas as partes do mundo, além de agências de 
mídia, de marketing, publishers, fornecedores de 
solução e tecnologia.  
Walter Longo realizou uma palestra sobre “Five 
core beliefs drive Abril’s strategic vision for the 
future”.  
 
A matéria completa e outras palestras do 
Congresso você pode acessar no Facebook da 
ANER. 

EMREVISTA  

A ANER possui comissões permanentes de: assinaturas, editorial, jurídica,  publicidade, venda 
avulsa e design. As comissões são formadas por representantes das editoras associadas: 

Comissão de Venda Avulsa:| da esq para direita:  Ricardo Perez da Editora Abril, Patrícia Almeida da Total Publicações, Iltes 
Bevilacqua da Panini, Ícaro Freitas da Editora Abril ,Neide França da Total Publicações, Osmar Lara da Total Publicações, Paulo 
Sapata da Escala, Rogerio Ventura da Ediouro, o Diretor da Comissão de Venda Avulsa Marciliano Silva Jr da Caras e Joaquim 
Carqueijó da Edicase.  

Na última terça-feira (10), a Comissão de  
Venda Avulsa se reuniu na ANER para discutir  
o panorama do mercado, regulamentos do 
setor e campanhas. 
O interessante é a possibilidade de reunir os 
maiores players e juntos buscarem soluções e 
novos caminhos para o mercado. 

A Comissão de Assinaturas sob o comando de Luci Silva  
da Editora Abril discutiu na última reunião temas como  
chatboots, charge back, novas ferramentas para ações de 
cobrança e projetos de lei em tramitação que podem 
impactar a o setor. Dessas discussões saem novas 
propostas e a troca de experiências para melhorias e 
avanços positivos. 

Comissão de Assinaturas: foto da esquerda para direita:  Fernando Silva da Caras, Luciana Romano da Caras, Luci Silva que 
dirigia comissão, Ligia Pretel Elimantas da Meio & Mensagem e Simone Rocha da Meio & Mensagem.  

 

Você sabia que a ANER promove em sua sede verdadeiros fóruns de discussões e 
encontros com seus associados para garantir boas práticas e inovação? 

A ANER NA FIPP 2017 
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ANER no Instagram 

Está online o Instagram da ANER!  
Envie sugestões e imagens  de sua editora para o e-mail: 
dados@aner.org.br 
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