


instagram.com/galabraoficial
youtube.com/galabra

facebook.com/canalgalabra/

Galabra é um canal de cultura pop com notícias, gameplays, curiosidades, vlogs, entretenimento e cobertura de even-
tos, comandado pela dupla Breno Aceti e Lucas Pucú.

O público do canal interage muito com a dupla, o que se reflete no quadro de maior sucesso atualmente: o “Galabra 
Responde”, onde os influenciadores selecionam e respondem comentários e dúvidas feitas pelos inscritos nos vídeos.

Outro ponto forte do canal são as paródias. Por serem atores, Breno e Lucas produzem esse tipo de conteúdo de manei-
ra muito completa e divertida para o público, resultando em sucessos como “O nome dela é Yeneffer”
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instagram.com/galabraoficial
youtube.com/galabra

59,8 mil seguidores

7.8 mil seguidores

Canal de cultura pop com notícias, gameplays, 

curiosidades, vlogs, entretenimento e cobertura 

de eventos, comandado pela dupla Breno Aceti e 

Lucas Pucú.
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11.452 mil
impressões

6.08 mil
de alcance

7.8 mil
seguidores no Instagram



BRENO ACETIBRENO ACETIBRENO ACETI

@breno_galabra - 1,77 mil seguidores

@breno.aceti - 54,9 mil seguidores

@brenoaceti - 287,5 mil seguidores

Breno Aceti é biólogo de formação, apaixonado por videogames 

e filmes, é também praticante de muay thai, musculação, airsoft 

e tiro esportivo, além de apaixonado por tatuagens. É co-criador 

do canal Galabra, ator e futuro dublador profissional. Referência 

para o público quando o assunto é cuidado pessoal, principal-

mente nos nichos de barba e cabelo.



Veja também: Galabra e Breno Aceti

LUCAS PUCULUCAS PUCULUCAS PUCU

@pucu_galabra - 1,1 mil seguidores

@pucu.lucas - 9,9 mil seguidores

Lucas Pucu é nerd e biólogo, viciado em videogame, treina aca-

demia e crossfit, luta jiu-jitsu e boxe. Produz lives na Twitch, anda 

de skate, pratica bodysurf e é apaixonado por esportes radicais. 

Futuro dublador profissional, é também ator. Pucu ama viajar 

com sua namorada e é também co-criador do canal Presos em 

Galabra.
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