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CIRCULAR Nº 604 
 
Rio de Janeiro, 10 de março de 2008. 

 
Assunto: Mudanças nos layouts das IJE’s de revistas de circulação paga. 

 
Para: Editores da categoria revista de circulação paga. 
Do: Diretor Geral IVC. 
 
Prezados filiados, 

 
O IVC está completando a implantação do novo layout das Informações Juradas do Editor (IJE) da 
categoria de revistas de circulação paga. Portanto a partir da IJE de janeiro/2008, que será entregue em 
15/03/2008, já estará em vigor o novo formato. 
 
Lembramos que este assunto já foi abordado na circular Nº 593 e em boletins de Notícias do IVC. 
 
Aproveitamos para informar o link que permite acessar a planilha Excel com o novo formato: 
http://www.circulacao.org.br/ije_revista_paga_novo_layout.xls 
 
Seguem detalhamentos sobre as principais mudanças: 
- Nova Tabela “1.”, denominada “Médias mensais de circulação líquida paga, por edição”, que aparece 
na 1ª página: permanece a mesma (mudamos apenas a descrição dos termos de duas linhas). 
- Nova Tabela “2.”, denominada “Distribuição Geográfica da Circulação Líquida Paga”, que aparece na 
1ª página: antes aparecia o total da circulação paga (venda avulsa + assinatura) e agora aparecem 
também novas colunas com os totais da venda avulsa (capital+interior) e os totais das assinaturas 
(capital+interior). 
- Antiga Tabela “3.”, da página 1: foi transferida para a 2ª página e passou a ser a nova Tabela “4.”. 
- Nova Tabela “3.” (era a antiga Tabela “4.”), denominada “Aplicação da Tiragem”, que aparece na 
página 2. Foi arrumada a disposição das linhas da tabela e fizemos as inclusões de novas linhas, tais 
como “venda varejo”, “venda casada”, “assinaturas pagas casadas”, “avulsas  comercializadas com 
descontos superiores à 50%”, “assinaturas comercializadas com descontos superiores à 50%”, bem como 
um campo de observações com as definições de vários destes termos. 
- Nova Tabela “4.” (foi criada): passamos a detalhar melhor a circulação paga e a circulação grátis, além 
de abrir novas colunas para os meses anteriores (antes aparecia apenas um e agora mostramos 2 meses 
anteriores). 
 
Eventuais dúvidas sobre o preenchimento da IJE poderão ser esclarecidas com o Sr. Valdir, através do 
telefone (21) 2263-7691. 
 
Agradecemos a colaboração e solicitamos a atenção da sua empresa para as providências necessárias. 
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo Costa 
Diretor Geral – IVC 


