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PRESIDENTE DA ANER PARTICIPA DE DEBATE SOBRE O
"DIREITO AO ESQUECIMENTO”
.

No próximo dia 27 de novembro, na XXIII Conferência Nacional da
Advocacia Brasileira, o presidente da ANER, Fábio Petrossi Gallo, será um
dos debatedores do painel “Direito ao esquecimento”, que será mediado pelo
presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ) Marcelo Rech, e contará
com a participação do colunista Carlos Andreazza, e do advogado Gustavo
Binenbojm.
O painel faz parte dos Eventos Especiais do tema "Liberdade de Imprensa e
de Expressão".
O painel de abertura será a respeito de "Fake news"com a mediação de
Paulo Tonet Camargo – Presidente da ABERT, e participará do debate, o
jornalista Sérgio Dávila, o advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira e Manoel
Fernandes (Bites – análise de dados universo digital - BigData).
A conferência reunirá advogados, jornalistas, profissionais da comunicação e
estudantes, entre os dias 27 e 30 de novembro, em São Paulo (SP).

Fabio Gallo – Presidente da ANER

Durante os quatro dias serão realizados mais de 40 painéis com 200
palestrantes. As inscrições estão abertas em http://conferencia.oab.org.br.

WORKSHOP ANER! CORRA
PARA SE INSCREVER!
Sua editora está regular? Você
conhece todas as obrigações legais de
uma publicação?
Participe do workshop com Rafael Menin - Jurídico
da Editora Globo e Infoglobo e Tallis Arruda –
Especialista em direito empresarial e responsável
setor de novos negócios da Editora Optionline.
Saiba mais sobre as questões legais de sua editora.
Quando: 8/12 – Sexta-feira
Horário: 10h
Local: ANER – Rua Deputado Lacerda Franco 300,
15º Pinheiros
Inscreva-se pelo e mail: dados@aner.org.br
Mais informações: (11) 3030-9395
Evento gratuito! Vagas limitadas!

EVENTO EM BERLIM DE
INOVAÇÃO
Criado pela FIPP (rede para
mídia global) e a VDZ
(Associação para Editores
Alemães), o Digital
Innovators ‘Summit (DIS)
em Berlim é o evento anual
para as empresas de mídia
do mundo todo. Em seu 11º
ano, DIS é a plataforma
essencial para mídia de
qualidade para compartilhar
idéias e inovações. A préagenda com desconto para
participar está
disponível até 30 de
novembro. Acesse o site
para mais informações:
https://www.innovators-summit.com

