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Nosso editor, nossa história, lutas, temas e valores

Me chamo Thiago Perné Santos, e sou surdo de 33

anos, motivo pelo qual utilizo a Língua de Sinais e a

Língua Portuguesa para me comunicar.

Como sempre gostei de criar, escrever e desenhar,

concebi o “Blog dos Perné’s”, em 15 de julho de 2012,

como uma forma de terapia.

De uma necessidade emocional, editar o blog sobre

assuntos corriqueiros como moda, arte, TV e cultura

para comunicar com desconhecidos.

Com o tempo, ao receber retornos, senti inspirado em

fazer mais.
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Assim, quis me sentir mais útil, e passei a fazer a

diferença falando também sobre a saúde mental e a

minha depressão. A partir daí senti a necessidade de

falar também sobre inclusão social, sobre

discriminação, acessibilidade de surdos e pessoas com

deficiência e até ensinar a Língua de sinais.

Continuo acompanhando e falando sobre todos estes

assuntos, pois fico bem ligado as tendências, e novas

tecnologias. Mas não é só isso, também temos falado

sobre novidades de moda, estilo e comportamento,

séries e filmes. Bem como fazer relatos e dar dicas de

viagens que faço pelo Brasil e pelo mundo.

De fato não fico preso a um assunto, pois acredito que

a imaginação é o meu céu, e o céu é o meu limite.





O blog em números: www.blogdospernes.com.br 

2012 – 2015

2.251 visitantes

2016 

18.698 visitantes, sendo 11.849 únicos e média de 51.1 por dia

2017

41.463 visitantes, sendo 20.322 únicos e média de 113.6 por dia

2018* (julho/2018)

28.032 visitantes, sendo 17.421 únicos e média de 139.1 por dia 



O blog em números: Instagram: @blogdospernes

2016 – 2018

Números recordes:

17.394 Impressões

10 mil seguidores

1.580 contas alcançadas

1.130 envolvimentos

1.097 curtidas em única foto

194 salvamentos em uma única foto

147 comentários em uma única foto

146 novos seguimentos através de uma única postagem

Publico principal: 

Gênero: 70% Mulheres e 30% homens com faixa de idade média de 18 a 54 

anos.

Localização: No Brasil estão em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador e Belo Horizonte. 

Demais países: Estados Unidos, Angola, Peru, Espanha e Irã



Entre em contato para 

divulgações e parcerias:

www.blogdospernes.com.br
thiago@blogdospernes.com.br

(62) 99227-3600* 
*apenas Whatsapp e mensagens de texto

http://www.blogdospernes.com.br/
mailto:thiago@blogdospernes.com.br

