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Os Galãs Feios começaram como
página no Facebook, em 2016,
quando o jornalista Helder Maldonado, repórter especializado
em música e cultura pop, com
passagens pelo IG, Revista Sucesso!, Editora Escala, Terra e
Record TV, viu uma imagem de
Felipe Simas e a palavra galã
no mesmo quadrado.

Hoje, o canal do YouTube da dupla
tem mais de 225 mil inscritos e são
publicados vídeos quase diários, com
análises bem humoradas da política,
acontecimento e personalidades brasileiras.

VALE A PENA VER

O encontro e a defesa do nosso banco passa por debates sobre:

u

No final do ano, Marco Bezzi, que
é jornalista com passagem pela Ed.
Abril, Estadão e Record TV, participou
de especiais na MTV e no Multishow e
é coautor do livro Como o Rock Pode
Ajudar Você a Empreender, se juntou a
Helder e criaram as demais mídias.

participação é fundamental

24 piores projetos de lei do Brasil: de “orar para políticos” a Dia do Cavalo
http://bit.ly/galasfeios-24piores

O pior da reforma da previdência
http://bit.ly/galasfeios-previdencia

Precisamos acabar com os mitos e heróis
http://bit.ly/galasfeios-mitos

Chega! Como era o BRASIL antes da POLITIZAÇÃO
http://bit.ly/galasfeios-chega
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uMudança na função dos caixas;
uMetas dos ONs;
uPressão e assédio por metas inatingíveis;
u Manutenção do papel do Banrisul
como banco público e fomentador da
economia gaúcha;
uRedução do quadro de funcionários
e sobrecarga de trabalho;
uMudanças no trabalho bancário com
surgimento de bancos digitais;
uAcúmulo de funções.
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