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CIRCULAR Nº 602 
 
 
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2008. 

 
Assunto: Mudança na IJE de Jornais. 

 
Para: Agências, Anunciantes, Assinantes, Editores de revistas, Diretoria IVC e Conselho IVC. 
Do: Diretor Geral IVC. 
 
Prezados filiados, 

 
Informamos que as Informações Juradas de Jornais, a partir do mês de janeiro/2008, estão com 
novo layout. 
 
Destacamos as seguintes novidades no mapa de Informação Jurada do Editor: 
- Inclusão da média de 2ª feira a domingo (7 dias da semana). 
- A média de “dias úteis” passou a se chamar “seg. a sáb.” (permanece o mesmo cálculo de 6 
dias). 
- Na página 1, abrimos o item “Atacado Brasil exceto cidade sede” (para as vendas em lotes que 
ocorrem fora da cidade sede). 
- Na 2ª página passamos a ter melhores detalhamentos sobre vendas avulsas e assinaturas. 
- Agora, na 2ª página, item 2, dispomos de colunas com o total de Capital + Interior. 
- Na página 2, item 2, no conteúdo das primeiras colunas estão incluídas tanto vendas avulsas 
quanto assinaturas. 
 
Portanto, recomendamos ver com atenção todas as novidades de informações que constam no 
novo modelo de mapa do IVC. Acreditamos que assim estaremos fornecendo informações mais 
detalhadas e de utilidade para o mercado publicitário. 
 
Atenção:  
- No software de consulta dos dados do IVC (IJE View Web), dentro da tela “posição, participação 
e evolução das publicações” foi criado um campo novo com o nome “novo layout?”. Portanto, 
para usar o layout antigo terão que desmarcar tal campo. Caso contrário, será usado 
automaticamente o novo layout. 
- Além disso, devido as diferenças de layouts, não será possível juntar o período de 2007 com 
2008. 
 
Cordialmente, 
 
Ricardo Costa 
Diretor Geral – IVC 


