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Sabe aquele e-mail que circula há anos de uma menina que estaria com câncer e 
para cada e-mail repassado ela ganharia R$ 0,10 para ajudar em seu tratamento? 
Pois é! Acabamos descobrindo que o texto era falso!  Essa foi a primeira história 
publicada no E-farsas.com, no dia 1° de abril de 2002. 

A partir de então, o site passou a publicar se as várias 
correntes que circulavam eram verdadeiras ou farsas, tornando 
referência no assunto! 

Hoje, o E-farsas tem atualizações diárias e se propõe a analisar os 
boatos que rondam a rede: fotos, vídeos, correntes, histórias, vírus e 
tudo que está envolvido com o mundo da web.  

Tudo é muito bem pesquisado e apresentado ao visitante com as devidas fontes e com 
bom humor que faz com que os 200.000 leitores diários fiquem, em média, 3 minutos 
por página! 



Em uma pesquisa realizada com 4.500 visitantes do site em maio de 2017, obtivemos os 
seguintes dados que definem – por amostragem – o perfil dos nossos leitores: 
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*dados fornecidos pelo Analytics do Google Última atualização: Agosto de 2017 



Por tratarem de assuntos do 
momento, que estão circulando 
nas redes sociais, os artigos 
publicados no E-farsas.com são 
compartilhados com enorme 
rapidez, alcançando ótimos 
números e, por isso, sendo 
uma ótima forma de divulgar 
seu produto!  

Um exemplo é o artigo onde 
desmentimos o boato afirmando 
que o jogador Neymar teria fingido 
uma lesão. Nossa pesquisa foi 
compartilhada mais de 30 mil 
vezes em poucas horas! 
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11.000 assinantes 15.600 seguidores 

180.000 fãs 
60.000 inscritos 
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              Programas na TV 

Programa do Jô – Rede Globo 

Sem Censura – TV Brasil 

Combo Fala + Joga – PlayTV  

Rede Família – (em 2 programas) 

Jovem em Revista – TV IEGD 

Login – TV Cultura (2010) 

Loucuras de Alexandrelli – Justtv 

Ampla Visão – Justtv 

TV Curioso – IG 

 Jornal da Globo – 1° de abril de 2010 

Jornal ESTV – Rede Globo 

(No E-farsas.com  há a lista completa!) 
 

Palestras e Debates 

Youpix 

3 Faculdades em São Paulo 

Universidade de Brasília - Videoconferência 

 

Jornais e revistas 

 O Globo – Jornalista Merval Pereira 

Agora São Paulo (2 matérias)  

Expresso Popular (A Tribuna de Santos) 

Folha Metropolitana de Guarulhos 

Revista Cidade Nova – Vargem Grande Paulista 

Revista Século – Rondônia 

 

  
Radio 

Programa Pânico na Jovem Pan 

Rádio Transamérica 

Participações em PodCasts 

Medoc – Podcast do blog Medo B 

Piratacast – Podcast do Papo Pirata 

Apocalipse2000 – Podcast do Apocalipse2000 

Prêmios 

TOP 60 da web 

Apresentador Revelação (votação popular – Justtv) 
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Verdadeiro 

Ou 

Farsa? 

Todo sábado, a partir das 10hs da manhã dentro do Programa “Você 
é Curioso?” na Rádio Bandeirantes, Gilmar Lopes apresenta o 
quadro “Verdadeiro ou Farsa?”, onde são respondidas as dúvidas 
dos ouvintes sobre algum assunto que circulou na web naquela 
semana!  
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Desde 2012, somos parceiros do Portal R7 e essa 
parceria nos ajuda na visibilidade dos nossos 
artigos.  

As publicações do E-farsas aparecem na página 
inicial do Portal R7, o que resulta em enorme 
audiência a tudo o que é publicado no site! 
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QUEM JÁ ANUNCIOU 
Algumas das empresas que já anunciaram no E-farsas! 
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Gilmar Lopes é formado em Análises e Desenvolvimento de Sistemas, é DBA Oracle e desenvolve sistemas para 
intranet em PHP.  Louco por internet, há 15 anos pesquisa se o que está rolando na web é verdade ou farsa.  
O resultado de suas pesquisas acabou virando o site E-farsas.com, onde ele publica diariamente o que descobriu 
usando a própria internet como principal ferramenta.  

O trabalho de Gilmar como “detetive virtual” já rendeu várias matérias e entrevistas em diversos veículos de 
comunicação como o Programa do Jô e Jornal da Globo (Rede Globo), Jornais Agora SP e A Tribuna de Santos(SP). 

Em 2009, o criador do E-farsas.com foi convidado para apresentar um programa na Justtv – a mais importante 
webtv do Brasil. O Programa, uma mistura de entrevista com testes de perguntas e respostas e apresentação de 
curiosidades da web, chegou a ser um dos 3 mais vistos na Justtv. Produzindo e apresentando o Programa E-
farsas, em 2009 ganhou o prêmio de Apresentador Revelação por votação popular. 

Em 2011, Lopes foi convidado para ser colaborador do Programa “Você é Curioso?” na Rádio Bandeirantes. No 
quadro “Verdadeiro ou Farsa?”, Gilmar Lopes apresenta alguma história que circulou 

pela internet e explica se é verdade ou mentira. 

 Atualmente, o @efarsas (seu perfil no Twitter) também escreve como 

convidado para outros blogs, como o Mulherzinhas, Jumentrix,  

Radiofobia e o Biosferas sobre diversos assuntos.  

É palestrante sobre Inovação em Tecnologia e, é claro,  

sobre os boatos da Web. 
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http://www.justtv.com.br/
http://www.twitter.com/efarsas
http://www.twitter.com/efarsas
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ALGUMAS PROMOÇÕES 

É Verdadeiro ou Falso?  
•  Sorteamos uma camiseta do Camisetas da Hora por semana durante 3 anos 
 

Sorteio de um PlayStation Portátil (5000 participantes – dezembro/2009) 
 
Sorteio do livro Piadas Nerds no Twitter (3.300 participantes) 
 
Kit com 3 livros autografados da Panda Books (800 participantes) 
 
Sorteio do livro Jesus Extraterrestre (1.100 participantes) 
 
6 meses de hospedagem + domínio grátis (1UpBR) 

 
Montagem com o rosto do autor do site (300 participantes) 
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http://www.e-farsas.com/promocao-faca-uma-montagem-com-o-e-farsas-e-concorra.html


BANNERS DISPONÍVEIS 

Páginas internas 300x250px: 

1 - Topo 
2 – Dentro do artigo – (a combinar) 
2, 3 e 4 – Lateral da página  
5 – No meio do artigo – (a combinar) 
(Custo por mil exibições) 
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@efarsas 

facebook.com/efarsas 

youtube.com/efarsas 

contato@e-farsas.com 

(11) 97332-3505 - Gilmar 
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