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Fórum “Esquecimento X Memória – Reflexão sobre o direito ao
esquecimento, o direito à informação e à proteção da memória”.
A Associação Nacional de Editores de
Revistas (ANER), em parceria com o Instituto
Palavra Aberta, convidam para o Fórum
“Esquecimento X Memória – Reflexão
sobre o direito ao esquecimento, o direito à
informação e à proteção da memória”.
O evento reunirá profissionais de imprensa e
de comunicação para uma palestra e debate
sobre a tese do “direito ao esquecimento” e
suas implicações em outros fundamentos da
democracia como a liberdade de imprensa.
Palestrantes Confirmados:
Fábio Petrossi Gallo | Presidente ANER
Patrícia Blanco | Presidente do Instituto Palavra Aberta
Juliano Costa Couto | OAB – DF
Ministra Carmen Lúcia | Presidente do STF
Dr. Eduardo Mendonça | Professor de Direito Constitucional
Ministro Torquato Jardim | Ministro da Justiça e Segurança Pública
Dr Rodrigo Janot | Procurador Geral da República
Data - 21 de agosto | Segunda-feira
Horário -18h às 21h30
Local – Sede da OAB – Brasília
SEPN Quadra 516, Bloco B, Lote 7
Inscrição e Informações: (11) 3030-9390 e-mail: dados@aner.org.br

SAVE THE DATE
Café com Arte com Thomaz Souto Corrêa para Diretores de Arte e Designers
Data: 16/08 | Horário: 10h
Local: Sede da ANER – Rua Deputado Lacerda Franco, 300 15º andar – Pinheiros
Inscrição e Informações: (11) 3030-9390 e-mail: dados@aner.org.br

Campanha

contra

o

Tráfico

de

Pessoas

O dia 30 de julho foi instituído pela Assembleia Geral
da ONU como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas.
Dentre os objetivos da Semana estão ampliar o
conhecimento e a mobilização da sociedade e das
instituições públicas e privadas para o enfrentamento ao
tráfico de pessoas, bem como dar visibilidade às ações
nacionais desenvolvidas no enfrentamento ao tráfico de
pessoas. A ANER apoia e divulga a campanha do
Ministério da Justiça.

Compartilhe os materiais
da campanha disponíveis
na página do Ministério:
http://www.justica.gov.br/s
ua-protecao/trafico-depessoas/campanhas/cam
panhas

ANER no Instagram
Está online o Instagram da ANER com o objetivo de
promover a leitura, revistas, editoras e compartilhar
informações do mercado.
Envie sugestões e imagens para o e-mail
dados@aner.org.br com o assunto:
“Sugestão para instagram”. Participe!
Clique aqui para acessar

