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Una obra enciclopédica ilustrada que ofrece un completo
panorama de los principales autores operísticos y sus
más destacadas obras.
Segundo uma velha música de Gilberto Gil, é preciso
coragem para suportar. Faz sentido, mas é secundário.
Essencial mesmo é ter coragem para ser feliz, para
romper as cascas que, sob o argumento de proteger,
acabam limitando, e para reconhecer quando é hora de
abandonar a segurança de velhas crenças e padrões
arraigados para que algo novo brote em nossas vidas. A
ioga é uma excelente ferramenta para fortalecer essa
coragem que não pode faltar em todos os momentos,
por isso, selecionamos asanas e pranayamas especiais
para você despertar esta capacidade. E por falar em
despertares, nesta edição também damos as boasvindas ao rei Sol com uma saudação especial para ser
feita todas as manhãs durante o verão. Além de trazer
mais vitalidade e disposição para o seu dia a dia, esta
sequência ainda ativa todo o sistema de chakras do
corpo. Os benefícios não param por aí. A matéria sobre
ioga para hipertensos apresenta 14 asanas que ajudam
a prevenir e tratar angina, bloqueio nas artérias,
sedentarismo e sobrecarga cardíaca, alguns dos
principais agravantes desta doença crônica que já é
considerada uma epidemia mundial e está intimamente
relacionada a estilos de vida desequilibrados. Além de
tudo isso, artigos, receitas, reflexões e muitas dicas para
levar uma vida cada vez mais saudável e plena com a
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ajuda desta verdadeira poesia corporal que é a ioga.
Portanto, aprecie a leitura e não tenha medo de praticar
a completude e a felicidade.
O Brasil ainda caminha lentamente no que diz respeito à
valorização da arte. A população não tem costume de visitar
museus, e a maioria só vai ao cinema ou a um show se são
filmes de Hollywood e cantores ou bandas populares na
grande mídia. Existem esforços para mudar esse cenário, e o
passo inicial deve ser dado na educação básica, criando o
hábito de consumir cultura desde cedo, ainda nas crianças.
Mais que estimular o apreço pela arte em geral, se faz
necessário valorizar a produção artística nacional. Sem
dúvidas, é muito importante apresentar às crianças obras de
grandes artistas reconhecidos mundialmente, que fazem
parte da história da arte e da humanidade. Porém, não
devemos, de maneira alguma, deixar de lado a criação
brasileira, representada por inúmeros artistas que lutam por
reconhecimento e espaço em diversas áreas, como música,
artes plásticas, teatro, literatura e cinema. Pensando nisso,
trazemos nesta edição da Projetos Escolares Educação
Infantil dois projetos que enaltecem obras artísticas. Para
apresentar aos alunos um dos grandes nomes da arte
mundial, você confere na página 25 um projeto especial
sobre o modernista holandês Piet Mondrian. Por meio da
obra dele, é possível trabalhar, ainda, cores e formas
geométricas. A partir da página 26, explore também a
produção da artista mineira Meiga Vasconcellos e valorize a
arte nacional, mais uma das riquezas do nosso país. Inspirese na beleza e na criatividade dessas obras e não se
esqueça de nos contar como foi a experiência de partilhar a
arte com a garotada.
Não, não. Você não está perdida. Você sabe o que quer para
a marcenaria do seu quarto, sim. É que colocar no papel
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tantos desejos e ideias entusiasmadas acaba dando trabalho
mesmo. Pesquisar a melhor forma de executá-los e correr
atrás de quem os realize é talvez a parte mais difícil de um
projeto. A revista Armários & Closets 23 foi pensada
exatamente para ajudar nas suas decisões, essas que
dependem muito mais de inspiração do que de transpiração.
Chegou a hora de reformar a casa e reorganizar a rotina?
Reunimos mais de 50 soluções de como usar madeira para
otimizar os ambientes, evitar a bagunça e encantar os olhos
de toda a família. Beleza é ingrediente básico, por exemplo,
na reportagem sobre home theaters: selecionamos 7 projetos
que, cada um à sua maneira, mostram como o prazer de
assistir a um filme pede muito mais que um sofá confortável e
uma TV de última geração. É preciso ter espaços para
guardar os discos, os aparelhos e acessórios, sem contar os
acabamentos que podem causar sensações prazerosas.
Está sobrando um vão sob a escada? Por que não criar uma
chapelaria para acomodar casacos, bolsas e acessórios? Dá
para colocar um móvel-bar também, como você verá na
matéria “Inovações”. Ela prova que é na hora do aperto – ou
quando sentimos que algo não terá solução – que exercitar a
criatividade tem muitas vantagens. Se nos closets alguns
casais pedem divisões bem marcadas para guardar o que é
dele ou o que é dela, nos home offices, eles querem
trabalhar juntinhos – como revelamos nas páginas dedicadas
a esses dois ambientes. Ficou mais tranquila agora que já
sabe parte do que vai encontrar aqui? Para descobrir o
restante, sugiro que se deite sobre o sofá e folheie nossa
revista aproveitando cada dica dela. Toda vez que algum
projeto a surpreender, pare um pouco a leitura, repouse a
revista sobre o peito e use o teto como uma tela em branco –
pronta para você rascunhar os caminhos até realizar seus
sonhos.
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Viajar é um dos melhores investimentos para se
fazer durante a vida (e muita gente concorda com
essa afirmação). Quando saímos do nosso cotidiano
e embarcamos nessas experiências, sempre
aprendemos algo. Crescemos um pouco cada vez
que colocamos os pés na estrada. Há surpresas em
qualquer parte do planeta, independentemente da
distância que percorremos. Tanto aquela
cidadezinha no interior do seu Estado quanto a
vanguardista capital inglesa guardam histórias e
riquezas que trazemos na bagagem. Nesta edição
de Quartos & Closets, reunimos projetos publicados
durante o ano e que, em algum momento, trazem
recordações de uma cidade ou país. Isso mostra
como a composição de um ambiente é cercada por
referências pessoais, e criá-lo pode ser uma
deliciosa aventura. Os quartos, em especial,
preservam um componente extra de satisfação: é o
seu cantinho. Quer dizer, é nele que se acomodam
objetos com peso estético, histórico e afetivo. Peças
que lhe Um passeio pelo mundo são caras merecem
um cantinho especial e mostram como a decoração
é uma extensão dos moradores. Além disso,
selecionamos dicas incríveis para realçar (e muito!)
o visual e o conforto do quarto. Cadeiras e poltronas
com design assinado nunca saem de moda e são
incontestáveis na proposta de valorizar espaços.
Acompanhe na matéria “Ícones do design”.
Também sugerimos inovação. Peças que você nem
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imagina podem assumir o lugar dos criadosmudos.
As ideias são ótimas! Boa leitura e até a próxima.
Esta obra, de utilidad para todos aquellos que se
dedican a la traducción inglés-español, no constituye
un sustituto del diccionario bilingüe tradicional, sino
un instrumento complementario de trabajo. Se trata
de un manual con entradas selectivas que ofrecen
comparaciones entre estas dos lenguas de sus
estructuras gramaticales (incluyendo cuestiones tan
complejas como la modalidad y el número
gramatical, así como apartados sobre todas las
categorías gramaticales principales siempre desde
el punto de vista de la traducción entre el inglés y el
español ), el léxico (con temas tan diversos como el
vocabulario onomatopéyico, la hiperonimia e
hiponimia, la sinonimia y antonimia y las
expresiones idiomáticas en ambas lenguas), o
aspectos pragmáticos y estilísticos (como el
lenguaje sexista, la cohesión textual, o la
puntuación).
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