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NOTA DE PESAR
Transmitimos nossos sentimentos à família de
Domingo Alzugaray, um dos fundadores da ANER, Associação
Nacional de Editores de Revistas, e em especial um abraço
afetuoso ao seu filho Caco Alzugaray que foi Presidente da
ANER.
Domingo criou o Grupo de Comunicação Três, foi um
defensor do mercado brasileiro de revistas, criando títulos
relevantes, além de ter sido um grande defensor da liberdade
de expressão editorial e comercial.
Sua presença marcante ficará sempre na memória do
mercado brasileiro de comunicação.
São Paulo, 25 de julho de 2017.
Fábio Petrossi Gallo
Presidente da ANER

Café com Arte: nesta quarta-feira
com Eco Moliterno
A comissão de design da ANER promove na próxima quarta-feira um
encontro com Eco Moliterno (publicitário e Chief Creative Officer da
Accenture Interactive para a América Latina) para um bate papo com
diretores de arte e jornalistas.
Como o design e principalmente as capas precisam tocar os leitores em
um mundo em que a informação está ao alcance de todos.
Café com Arte com Eco Moliterno
Data: 26 de julho de 2017 (quarta-feira)
Horário: 10h às 12h
Local: Sede da Aner – Rua Deputado Lacerda Franco, 300 , 15º andar Pinheiros Inscreva-se enviando seus dados para dados@aner.org.br
Evento gratuito : últimas vagas

A revista impressa continua viva
Na última semana, o portal Comunique-se veiculou artigo sobre a
valorização da revista impressa no mundo. Segundo a publicação,
embora muitos pensem o contrário, ainda há um grande investimento
por parte das organizações para a produção de revistas, que seguem
em alta como uma ótima opção de mídia.
Para a autora do texto, a jornalista Graziele Corrêa, o cenário atual
mostra um mercado mais segmentado, no qual as revistas impressas
são incorporadas nos planejamentos estratégicos de comunicação de
diversas maneiras, dependendo do objetivo da organização.
Para ela, uma revista bem construída e segmentada é uma ferramenta
importante para uma gestão eficiente de comunicação.
Confira a matéria na íntegra em: http://portal.comuniquese.com.br/revista-impressa-permanece-no-jogo/

SAVE THE DATE

No dia 11 de agosto, a ANER fará um encontro com jornalistas e
interessados para a apresentação do Google News Lab no Brasil.
Quem fará a apresentação será o Coordenador do Google News Lab no
Brasil , Marco Tulio Pires. Em breve divulgaremos mais informações.
Marco Túlio Pires trabalhou na TV Globo e em Veja, antes de coordenar
a parte de transparência, tecnologia e inovação da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Foi gestor global da
School of Data
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