DiversÃ£o garantida com anedotas online
Qual a melhor maneira de iniciar o seu dia? Gargalhando com anedotas no seu celular tem a possibilidade de ser a resposta para isso.
Aben&ccedil;&ocirc;e os SMSs! Eles podem instantaneamente iluminar seu rosto! Voc&ecirc; est&aacute; vagueando em teus devaneios, alheio ao
mundo ao seu redor, quando, subitamente, recebe o "bip" de seu telefone celular. Voc&ecirc; acabou de receber uma mensagem. E no momento em
que voc&ecirc; ler... a gargalhada ser&aacute; inevit&aacute;vel.

Existe uma colossal gama de piadas online. Voc&ecirc; tem a possibilidade de selecion&aacute;-las de acordo com o seu gosto e envi&aacute;-las
para entes queridos ou algu&eacute;m que voc&ecirc; conhece que est&aacute; precisando se divertir.

Na internet h&aacute; uma imensid&atilde;o de anedotas dispon&iacute;veis. H&aacute; boas piadas curtas, anedotas sexuais, casamento,
relacionamentos, animais, crian&ccedil;as, trabalho, de portugu&ecirc;s e qualquer coisa que voc&ecirc; possa imaginar. &Eacute; saud&aacute;vel
proporcionar alguns risos e colorir o dia de algu&eacute;m. Uma boa piada tem a possibilidade de transformar expressivamente o humor de quem a
l&ecirc;. Em um segundo, o indiv&iacute;duo se encontra absorto nas indaga&ccedil;&otilde;es. No momento posterior, a pessoa recebe piadas via
SMS e como um rel&acirc;mpago, o seu rosto &eacute; atingido por um riso reluzente.

Uma coisa que se encontra faltando na vida corrida dos dias atuais &eacute; o humor. Voc&ecirc; vai encontrar poucos que conseguem
mant&ecirc;-lo aceso. Devido &agrave; World wide web, &eacute; bem simples enviar piadas para os colegas. Voc&ecirc; pode achar uma grande
diversidade de sites que disponibilizam quaisquer tipos de humor. Use grandes anedotas para cumprimentar teus entes queridos.

Assim, &eacute; a sua chance de disseminar o bom humor. Inicie j&aacute;. Selecione piadas na internet e passe a envi&aacute;-las a todas as
pessoas que precisam sorrir. Sorrir faz bem para a alma e para a sa&uacute;de, al&eacute;m de ser considerado um dos mais eficazes
rem&eacute;dios para a depress&atilde;o.
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