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1. Descrição de Produto 

Forro Linear de PVC 

O Forro Linear de PVC é um acessório de complementação indicado para o 

acabamento de ambientes internos, sacadas de construções residenciais, comerciais e 

industriais. O produto conta com os padrões de produção da Polifort, marca 

fabricante, e não requer pintura para acabamento. 

Com medidas de 8 mm x 20 cm x 3 m (m²), o Forro Linear de PVC possui uma estrutura 

de aparência lisa na cor branca, inteiramente reciclável. A peça é imune a cupins, 

possui isolamento acústico e vem com garantia de um ano para reparos de possíveis 

danos. *Artigo redigido para o grupo Vivilia. 
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2. Conteúdo informativo para portal de turismo 

Descubra o novo Mineirão e como ir para os jogos da Copa 

Conheça o Mineirão, um dos mais belos estádios do país, que mistura arquitetura 

histórica com infraestrutura moderna. 

O estádio Governador Magalhães Pinto ou apenas Mineirão, um dos mais gloriosos 

palcos esportivos do país, será uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol deste 

ano. O estádio vai receber seis partidas durante todo o mundial e teve seu principal 

“test drive” feito durante a Copa das Confederações, competição ao qual a seleção 

brasileira se sagrou campeã com uma linda vitória sobre a seleção espanhola. 

O Mineirão foi construído nos meados da década de sessenta e desde então foi palco 

de inúmeras partidas proporcionadas pela seleção brasileira e pelos dois grandes 

clubes de Minas Gerais, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. O estádio é muito importante 

para Belo Horizonte, a capital do estado, ao ponto de ser tombado pelo patrimônio 

histórico da cidade. A sua reforma, iniciada em 2010 e concluída em 2012, remodelou 

apenas a área interna. A renovação do estádio o transformou em uma arena moderna 

com capacidade para quase sessenta mil torcedores. 

Como chegar ao estádio? 

O principal estádio de Minas Gerais tem ótimos meios de acessibilidade, um padrão 

que se segue por toda a cidade de Belo Horizonte. Para quem está chegando via 

rodoviária o trajeto até o estádio dura em média uma hora de ônibus se não houver 

imprevistos. Os ônibus indicados são o 2004 e o 3302D, ambos partem da rodoviária. A 

rodoviária fica no centro, na Praça Rio Branco, número 100. 

Na Rodovia MG 10, no Km 39, em Confins, está localizado o Aeroporto Internacional de 

Belo Horizonte, ou, simplesmente, Aeroporto de Confins. Para sair do aeroporto até o 

estádio é indicado o uso de um táxi, pois não existe ônibus na região. O tempo 

estimado até o local da partida é de quarenta minutos. 

O Mineirão fica localizado na Avenida Antônio Abrahão Caran, número 1001 na 

Pampulha, em Belo Horizonte. É recomendado que o torcedor chegue ao estádio com 

antecedência no dia do jogo e, no caso da pessoa residir na cidade, ou se ela estiver 

desfrutando de uma estádia maior do que um dia, é indicado visitar o estádio alguns 

dias antes do jogo, assim o torcedor conhece melhor o caminho evitando futuros 

imprevistos. *Artigo redigido para o grupo Vivilia. 
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3. Resenha critica 

Três Coisinhas: Mayara & Annabelle 

 

Introdução: Conheci Mayara & Annabelle por essa postagem no Garotas Geeks, mas 

foi apenas na Comic Con Experience que tive a oportunidade de adquirir o primeiro 

volume da obra desenvolvida pela dupla Talles Rodrigues (Arte) e Pablo 

Casado (Roteiro). A revista em quadrinhos conta o início das aventuras das 

protagonistas do título em um Brasil repleto de magia e demônios. 

Leia a sinopse oficial e compre a revista pelo site da Editora Fictícia: Link. 

1º A pegada: O enredo une fantasia, thriller investigativo e comédia. Os três 

elementos fluem muito bem pela qualidade do traço do Talles combinado com o 

roteiro do Pablo. As duas protagonistas são bastante carismáticas, mas ainda falta 

aquele coadjuvante corriqueiro que eleva a qualidade das personagens principais. 

 

2º Ambientação: Ambientada em Fortaleza, com um pedacinho de São Paulo, a 

história realmente retrata a cultura brasileira como um personagem mudo. Quando 

falo de cultura não me refiro a coisas como saci e samba, a cultura está nos costumes 

http://www.garotasgeeks.com/2014/11/19/pre-venda-hq-mayara-annabelle/
http://ficticia.org/produto/mayara-e-annabelle-volume-1#foto-0
http://2.bp.blogspot.com/-KeUGhDsx5eY/VLmX2zFd02I/AAAAAAAACGM/12g3ZkcB644/s1600/Imagem+1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-cDPdmeAF8hw/VLmX3I29T5I/AAAAAAAACGU/rDPXH5LG6O0/s1600/Imagem+2.jpg
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da população brasileira representada nos personagens. Do caranguejo ao fato das 

duas serem servidoras públicas, em muitos pedacinhos de história você pode dizer 

"sim, isso acontece no Brasil". 

 

3º Mayara e Annabelle: Com personalidades e aparência distintas, Mayara e 

Annabelle conduzem a história da melhor forma possível. A trama, que em alguns 

pontos é bem simples, lembrando que simplicidade não é um problema, tem sua 

qualidade elevada absurdamente pelo fato do carisma das duas protagonistas ser 

excepcional para o desenvolvimento da obra. 

 

Conclusão: Mayara & Annabelle tem um bom arco de desenvolvimento com 

pouquíssimas ressalvas no roteiro e na arte. Fazer uma série em quadrinhos, em 

qualquer lugar do mundo, é muito difícil, no Brasil ainda existe outras complicações, 

mas isso não será um problema para os dois autores que possuem em suas mãos uma 

franquia com o mesmo potencial inicial que pertenceu a Holy Avenger a alguns anos 

atrás. Sim, comparei o primeiro volume de Mayara & Annabelle a uma das maiores e 

melhores séries em quadrinhos que já existiu em território nacional. Trabalhem duro e 

boa sorte aos criadores. *Artigo originalmente publicado em Blog do Dulcelino Neto. 

http://dulcelino.blogspot.com.br/2015/01/tres-coisinhas-mayara-annabelle.html
http://2.bp.blogspot.com/-vwFFhQ_L53g/VLmX3D8hPaI/AAAAAAAACGQ/O3EZawnKZ9s/s1600/Imagem+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3kUhRREjO5w/VLmX3tdyMDI/AAAAAAAACGg/mHDB--our64/s1600/Imagem+4.jpg
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4. Tradução 

How Your Microbiome Can Put You at the Scene of the Crime 

One morning last summer, evolutionary biologist Jose Lopez was having coffee on the 

back porch of his house in Hollywood, Florida, when two burglars climbed in through a 

front window and did what home invaders usually do: They rifled through drawers, 

disconnected the TV to carry it off, and even opened the fridge to have a Coke. 

This wasn’t an ordinary break-in, however. The invaders were employees of the local 

sheriff’s office, and the burglary was part of a science project. Later, forensics experts 

swooped in to swab down surfaces and handles in the house. In a laboratory at the 

University of Chicago (UC) in Illinois, colleagues of Lopez’s isolated DNA from these 

swabs and fished out parts of one particular stretch named 16S rDNA—a sequence that 

is distinctive for almost every bacterial species. By amplifying and sequencing these 

bits, the scientists were able to identify hundreds of different species in each swab. 

*Fonte em inglês publica no Forensicmag. 

 

Como o seu microbioma pode colocar você em uma cena do crime 

Em uma manhã durante o verão de 2015, o biólogo evolucionário Jose Lopez estava 

tomando café na varanda dos fundos da sua casa em Hollywood, Flórida, quando dois 

assaltantes subiram pela janela da frente e fizeram o que invasores de casas 

normalmente fazem: Eles vasculharam gavetas, desligaram o televisor para roubar, e 

até mesmo abriram a geladeira para poder tomar uma Coca-Cola. 

No entanto, esse não foi um arrombamento comum. Os invasores eram empregados 

do escritório do xerife local, e o roubo era parte de um projeto de ciências. Mais tarde, 

peritos forenses entraram em ação para pincelar as superfícies e as alças da casa. Em 

um laboratório na Universidade de Chicago (University of Chicago - UC), em Illinois, os 

colegas de Lopez isolaram o DNA dos cotonetes e identificaram partes de um trecho 

específico chamado 16S rDNA - uma sequência que é distintiva para quase todas as 

espécies de bactérias. Ao amplificar e sequenciar esses dados, os cientistas foram 

capazes de identificar centenas de espécies diferentes em cada um cotonete. *Artigo 

traduzido para cliente. 

  

http://www.forensicmag.com/news/2016/03/how-your-microbiome-can-put-you-scene-crime
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5. Matéria Jornalística 

Ghost in The Shell: Muito asiático para ser japonês. 

Debutada para o mundo nos Encontros e Desencontros de Sofia Coppola, mas na 

época já dispondo de nove anos de carreira, Scarlett Johansson galgou uma filmografia 

eclética e se tornou a atriz mais rentável da história do cinema, somando mais de OITO 

BILHÕES DE DÓLARES nas arrecadações de seus filmes. Esses números, que contam 

com a contribuição das covinhas inocentes e do olhar sedutor da atriz, são perfeitos 

para encher de alegria os lábios de qualquer produtor de Hollywood. 

A atriz pode atender por diversas alcunhas famosas: Charlote; Cristina; Natasha; A 

Fêmea; ou Lucy. Nessa breve lista são citadas três loiras, uma morena alienígena 

desnuda e uma ruiva russa assassina. Como é perceptível, em sua interpretação ela 

também pode dispor de inúmeras cores capilares, até mesmo do brilho roxo em uma 

cabeleira negra. E é justamente esse roxo que vem causando uma série de polêmicas 

em torno da atriz que tem a cor de rubi no nome. 

Quem olha para Scarlett Johansson percebe de imediato que a atriz não possuí 

nenhum traço oriental. Todavia, isso não impediu que um grupo de produtores a 

escalasse para interpretar uma personagem originalmente japonesa. Johansson não é 

Kusanagi e talvez isso seja o reflexo de um problema longevo. *Cabeçalho introdutório para 

artigo jornalístico com mais de 7 mil palavras; redigido com meses de pesquisas. Texto publicado no Medium. 

 

https://medium.com/@dulcelino/ghost-in-the-shell-muito-asi%C3%A1tico-para-ser-japon%C3%AAs-ee64aeeb3cfe#.h7curxy7p

