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esejamos a todos nossos associados
um 2017 leve, produtivo, com bons
projetos realizados, de paz e harmonia.
Iniciamos 2007 com Fábio Gallo
presidindo o Conselho Diretor.

Fábio Gallo, Presidente ANER
O novo Conselho Diretor para o biênio
2016-2018 é formado por:
 Presidente: Fábio Gallo – Editora Abril
 1º. Vice-Presidente: Frederic Zoghaib
Kachar – Editora Globo
 2º. Vice-Presidente: Marcelo Salles
Gomes – Editora meio e Mensagem
 Diretor Tesoureiro: Edimilson Gomes
Cardial – Editora Segmento

 Diretor Secretário: Silvino Brasolotto
Junior – Editora Alto Astral
 Diretor Conselheiro: Edgardo Martolio
- Editora Caras
 Diretor Conselheiro: Hercilio de
Lourenzi – Editora Escala
 Diretor Conselheiro: Ernani Paciornik
- GR1 Editora
 Diretor Conselheiro: Marcos Dvoskin
- Revista Pais & Filhos (Brasil Manchete
M/N Editora)
 Diretor Conselheiro: José Eduardo
Martins – Editora Panini
 Diretora Executiva: Maria Celia Furtado
Conselho Fiscal
 João Carlos de Almeida – Editora Alto
Astral
 Sinval de Itacarambi Leão – Imprensa
Editorial
 Cristina Silva – Editora Planeta
DeAgostini
 Irmã Maria Alba – Pia Sociedade Filhas
(Paulinas Editora

Notícias ANER
ANER 30 anos
A nova edição da Em Revista foi lançada em 12 de dezembro, em cerimônia
realizada no Terraço Abril comemorando os 30 anos da ANER. Para os
associados que ainda não receberam ou desejam ter mais exemplares, por
gentileza contatem aner@aner.org.br ou liguem para 11.3030 9390, ou ainda
podem dirigir-se diretamente à Rua Deputado Lacerda Franco, 300, 15º andar
em Pinheiros e retirar os exemplares.

IVC muda regras
IVC comunica aos seus associados que eliminou a entrega pessoal
ao auditor e passará a utilizar a “Transferência Eletrônica de
Documentos e Relatórios”.
Trata-se de novo modelo de auditoria de circulação de revistas
pagas com remessa eletrônica de documentos.
Esta regra tem validade a partir das edições veiculadas no 1º
semestre de 2017, e os registros de circulação para auditoria
passam a ser disponibilizados mensalmente, em prazos
estabelecidos, por canal eletrônico e seguro. Portanto, não se
preocupe, a nova regra vigorara partir de abril de 2017, quando são
iniciadas as auditorias do 2º Sem/2016. Os auditores irão para campo, treinados, para prestar
os esclarecimentos necessários.
Isso significa que em paralelo com a auditoria do período, sua editora começará a enviar os
documentos de forma eletrônica.
Auditoria Mês a Mês
O associado enviará os documentos e relatórios via FTP, de forma simples e segura, nos prazos
determinados. Os documentos são recepcionados com a mesma validação das informações
juradas.
Agilidade: redução do tempo entre a divulgação dos números jurados e sua auditoria;
Qualidade e produtividade: aumento do tempo de auditoria dedicado a análise dos dados e
foco nas atividades de auditoria com otimização de tempo. As auditorias passarão a ser
planejadas de forma ainda melhor, com destaque de pontos de atenção e fontes de
evidências.
Sinergia: a proximidade da equipe de auditoria facilitará a imediata troca de experiência,
aprimorando inclusive a padronização e ferramentas de trabalho, além da total isenção tendo
em vista que a auditoria passa a ser feita por equipe e não mais por um único auditor.
Para mais informações consultem o IVC: www.ivc.org.br - Fone (11) 3287-0028/3287-0042

Abertas as inscrições para a 8ª edição do Curso On-line de Jornalismo de Dados
da Abraji em parceria com a ANER.

Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Curso Online de Jornalismo de Dados da Abraji, que começa em 23 de
janeiro e tem duração de 4 semanas. O treinamento ensina a
construir e aprofundar reportagens usando bancos de dados
públicos, especialmente os brasileiros. As vagas são
limitadas. O investimento é de R$ 120 para sócios da Abraji e
R$ 150 para não sócios. Os alunos que forem aprovados no curso receberão um certificado.
Clique aqui para se inscrever.

A cada semana, o participante do curso terá acesso a uma série de vídeo aulas e exercícios que
podem ser vistos de acordo com sua disponibilidade de horário, além do acompanhamento do
instrutor. Os exercícios devem ser entregues ao final da semana. “As aulas são
eminentemente práticas e desvendam o processo de coleta, tabulação e análise de dados por
trás de matérias publicadas em veículos da imprensa”, diz Tiago Mali, coordenador de cursos
da Abraji, que acompanhará e tirará dúvidas dos alunos durante as quatro semanas de curso.
As aulas em vídeo mostram técnicas de dados aplicadas a diferentes editorias. Apuração de
bens de políticos e de doações de campanha, investigação de gastos de parlamentares e
servidores públicos, aprofundamento em indicadores sociais e econômicos da ONU e análise
de informações sobre saúde e mortalidade são apenas alguns dos temas que serão abordados.
Todos contam com exemplos que mostram como, usando os dados, chegar à notícia ou a
informações que enriqueçam a reportagem.
Durante o curso, os alunos devem aprender técnicas avançadas de busca em bancos de dados
públicos, além de adquirir habilidade com Excel e ferramentas gratuitas de infografia on-line.
Não é necessário conhecimento prévio de planilhas eletrônicas.
Confira abaixo o programa do curso:
1ª semana – Noções básicas, classificação e filtros
- Noções sobre Jornalismo de Dados e aplicações
- Principais bases de dados brasileiras para jornalistas
- Filtros e classificação usando planilhas eletrônicas
- Exemplos e exercícios usando dados socioeconômicos da ONU e do Banco Mundial
2ª semana – Uso de subtotais, fórmulas e mais técnicas de planilhas
- Investigação usando bancos de dados sobre políticos
- Como usar dados de doações de campanhas em apurações
- Principais dados do Portal da Transparência Federal (remuneração, repasses governamentais,
pagamentos a empresas, etc.)
- Exemplos de matérias tabulando dados de portais da transparência estaduais
3ª semana –Tabelas dinâmicas, cálculo de taxas e análises avançadas
- Estudo de caso: como investigar gastos suspeitos de deputados
- Estudo de caso: como encontrar e investigar gastos suspeitos de senadores
- Investigar causas de mortalidade no Brasil com o Datasus
- Investigação de homicídios, acidentes de trânsito e suicídios com dados do Datasus

4ª semana – Análise de dados econômicos e infografia
- Como fazer matéria usando dados de importações pelo Aliceweb
- Como fazer matérias usando dados de balança comercial e explorações pelo Aliceweb
- Noções básicas de infografia (onde não errar)
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