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Seção : Na Rede

Monitoramento

& Informação

Na rede
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Novidades e sugestões para embalar o seu lazer

LEITURRS ILUMINPDÍ
inspiv

Para alimentar o espírito,

em histórias reais depessoa•
acolheram a mudança etransforr'
sushi, churrasco, morango emelancia. O cardápio de pen
drivesda USB.Brandoatiçao apetite dequalquerum. Todos os

sua vida e também numa série de
meditações concebida'i rege

tRi

modelos têm4g decapacidadedearmazenamentoesão
vendidosonhine.US8.BRRNOO} www.usb.bardOcOrn.

QUE

M©ROII

O primeiro passo é se acomodar na cama

ou no sofá. Depois, co-

locar esta bandeja marchetada com base almofadada no colo e
decidir se ela irá apoiar uma refeição, o notebook

ou servir de ta-

buleiro de dama ou gamão. Da Operação Papel, custa R$ 173.

MER(OtHN
INTROSPECÇflO
Estrela do cinemanacinna década de 60, a at'
Odete Lara trocou, ha m
de 30 anos, os F'
porumatda»
montanhas, dcui,.aada
autoconhecimento. Qdep'
do budismo, eladivideco
os leitores suas descaber*,.
e inquietacões mais intima
inclui(
ens
aTurqus, [scardiáv,
China e Tibete. ViJ,
ePien,tudes —Prf"'
e Memor,as.

TESTE DE PERSISTENCIÇI
Eis uma tarefa das
mais dificeis. lceitaroflm
e iniciar um novo cido,
do zero. Felizmente, isso
é possível, como provam
os relatos colhidos
pela jornalista Lina de
Pibuquerque. Ela ouviu
homens e mulheres,
famosos e anõnimos,
que, em comum, viram
a mudança bagunçar sua
vida para, depois, ruvelar
seus frutos. Recomeços26 Pessoas Contam Como
Lidaram coma Mudan."
em Suas Vidas, Una
de Qibuquerque, editoras
Saraiva e Versar,
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(OPERRÇOPAPEL) TeL(11) 37 3 9C 7 2: roracaopaoel.comflr.
TRAN9
1N1Elii
fl jor'alist 'C
galirYl' r'o-,Qc'sç O
da 'a
corn•bja
quvsimt..' fl'_
decoritasd.
com oqual .'s buais:
recitam os mantras. 5-,
pensamentos sobre T,
efelicidade emo'
neqativasr't'- .'na . ompaixão do lidar
espintuel. B,pve Encons: zs com OaIai-t ama g]nLzaça,
cjCIJ'*, .ry'1'y
MartinsFontea,R$24
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