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 ova Diretoria da ANER, discute   
  projetos  para 2017. 

 

 
Fábio Gallo, Presidente da ANER, iniciou a 
primeira reunião deste ano do Conselho Diretor, 
apresentando a agenda para 2017. Com o  nome  
de “Conteúdo & Comunidades”, baseia-se no 
conceito de conteúdo distribuído em múltiplas 
plataformas. . O programa anual tem dois focos 
de atividades: 

1) Institucional - que coloca a ANER á frente 
da discussão de dois grandes temas da 
indústria da comunicação. 
- O papel da mídia brasileira na era pós-  
verdade; 
- Direito ao esquecimento; 

       - XI Fórum ANER 
2) Contribuição para o aprimoramento e 

profissionalização dos  associados da 
ANER através da promoção de 
Workshops e webinars. 

Em seu discurso de posse Fábio Gallo  deu ênfase 
ao momento desafiador que atravessamos :, 
“Estamos  passando  por uma revisão do modelo 

de negócio e o momento é de integração, união 
e colaboração”.     

                                                               
               

 
Fábio Gallo, Presidente ANER e Marcio de Freitas, 
secretário da SECOM. 
 

O presidente da ANER, Fábio Gallo, 
acompanhado da diretora executiva, Maria Célia 
Furtado, visitou o secretário de comunicação 
Marcio Freitas para apresentar a Agenda ANER 
2017.  
 
Por dentro do IBGE - Jornalismo de dados. Como 
usar a rica e importante produção do IBGE em 
estatística e geociências.  
Os jornalistas podem ter acesso de maneira 
constante e consistente a dados e informações 
que, trabalhados de forma correta podem gerar 
pautas de extrema relevância para a sociedade, 
governos e mundo acadêmico. Usando a 
ferramenta SIDRA que contém toda a base de 
dados do IBGE.  
Data:  08/03/2017 
Horário: 8:30 – café de boas vindas 
Local: Sede ANER - Rua Deputado Lacerda 
Franco, 300 – cj.155 -15º. Andar - Pinheiros  
Inscrição: aner@aner.org.br                  
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tel. (11) 3030-9390 - Vagas limitadas! 
 
 
 
 
 
Por dentro da SECOM - como funcionam as 
políticas de investimento em mídia da secretaria 
do Governo Federal. Qual o programa para 2017 
e as campanhas previstas para o ano.              

              
 
Data: 24/março/2017      
Local:  Sede ANER – Rua Deputado                                                 
Lacerda Franco, 300 – cJ. 155 – 15º.andar -
Pinheiros  
Inscrição – aner@aner.org.br // 11.30309390 
Palestrante: Duilio Malfatti – Secretaria da 
Comunicação da Presidência da República.                               
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CORREIOS LISTAS – O NOVO SERVIÇO DOS CORREIOS 
 
Correios Listas: o novo serviço para campanhas em regiões 
geográficas selecionadas de acordo com o seu interesse. 
São mais de 600 mil endereços qualificados por ramo de atividade 
em 22 diferentes segmentos de negócios em São Paulo e 28  

                                              municípios da Grande São Paulo e Litoral, além da capital Belém   
                                             do Pará. 
Simples e prático: o cliente define os segmentos e regiões-alvo e entrega as peças da 
campanha em uma das Unidades dos Correios habilitadas.  A Unidade imprime, cola as 
etiquetas, faz a triagem e a postagem de acordo com o serviço de distribuição indicado pelo 
cliente. 
Uma lista exclusiva e atualizada ponto a ponto pelos carteiros com milhares de clientes 
potenciais à sua disposição! 
 

Maiores informações: marketingdireto@correios.com.br 
 
 

NOVO REFIS – RETIFICAÇÃO DA MP 766/17 
A Receita Federal retifica a Medida Provisória 
no. 766/17, que institui o Programa de 
Regularização Tributária junto à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 

 

Confira: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv766.htm 
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Data: de 18 a 21 de março  
Local: Berlim 
Organização: FIPP- Federation Internacionale de La Presse Periodique 
 
O Digital Innovators’Summit é um fórum dirigido para os tomadores de decisão, executivos 
seniores nas indústrias de mídia digital e de conteúdo e afins em todo o mundo. 
Entres os participantes estarão: CEOS, Diretores, Editores, Executivos de desenvolvimento de 
negócios, etc. 
O Summit reúne mais de 1 mil executivos que irão discutir novas tecnologias, inovação, 
tendências e apresentação de novos produtos digitais. 
 
Maiores informações: http://www.fipp.com/events/digital-innovators-summit-dis-2017- 
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