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QUEM SOMOS 

O Observatório G é um site de informação e opinião sobre o universo LGBT, lançado em 
15 de janeiro de 2017. Aqui o internauta encontra notícias, análises, entrevistas e 
colunas especializadas. Conteúdos completos em texto, foto, áudio e vídeo em um 
layout agradável, de fácil e boa navegabilidade via desktop ou plataformas mobile como 
smartphones e tablets. Com liberdade e imparcialidade, o Observatório G é um espaço 
independente de discussão e debate sobre os temas que interessam ao público gay, 
lésbicas, bissexuais e trans.
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MISSÃO 

O Observatório G tem a missão de noticiar com agilidade, imparcialidade e liberdade tudo o que acontece no 
universo LGBT. Analisar de maneira crítica e objetiva os fatos e abordar com seriedade os assuntos 
pertinentes a diversidade sexual. Promover o amplo debate sobre sexualidade, saúde, direitos e outros temas, 
sempre com respeito e ética, seguindo os preceitos do bom jornalismo. 

VISÃO 

O Observatório G visa estar entre os maiores e melhores sites de notícias e análises sobre o universo LGBT. 
Bem avaliado pelo público, respeitado pelos concorrentes e admirado pela comunidade LGBT. 

VALORES 

O Observatório G tem como valores o respeito ao público, a valorização da ética, do profissionalismo, da 
imparcialidade e verdade. Respeito aos direitos humanos, as leis e ao bom senso.
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ANUNCIE 

FORMATOS: 

Banner cabeçalho 728x90 – R$ 200 mês 
Banner intext (dentro do texto topo) 336x380 – R$ 250 mês 
Banner intext (dentro do texto final) 336x380 – R$ 150 mês 
Banner lateral (sidebar) 336x380 – R$ 200 mês 
Banner rodapé – 100 mês 
Background (fundo da página) – R$ 500 mês 

Publieditorial (texto pago) – R$ 500 por texto 
No formato publieditorial, levantamos uma pauta e usamos sua empresa, serviço ou nome como fonte da reportagem, texto 
em estilo jornalístico, com viés promocional. 

Coluna – R$ 200 por mês 
Espaço fixo no site para publicação de conteúdos e divulgação de produtos e/ou serviços com periodicidade semanal. 

Redes Sociais – R$ 50 por post 
Publicação de posts de divulgação de empresas e/ou serviços em nossas redes sociais. 
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CONTATO 

Neuber Fischer (11) 96943-8151 
neuberfischer@hotmail.com 

facebook.com/ObservatorioG 

Twitter: @GObservatorio 
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