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Pelo Twitter, William Bonner diz que foi fisgado pelo livro "O Andar do Bêbado"  

(Não Assinado)

Jornalista William Bonner disse, no Twitter, que foi fisgado 
pelo livro "O Andar do Bêbado" e que a obra é perturbadora e 
interessante

O jornalista e apresentador da rede Globo William Bonner 
disse em seu Twitter, no último domingo (8), que acabou 
fisgado pelo livro "O Andar do Bêbado" (Jorge Zahar Editor, 
2009) e que seu conteúdo é "perturbador e interessantíssimo". 
Bonner também disse que "o autor pulveriza matematicamente 
certezas sobre julgamentos de mérito em todas as atividades 
humanas".

Escrita pelo físico americano Leonard Mlodinow, a obra 
explica por que as pessoas apresentam tanta dificuldade em 
aceitar o acaso e compreendê-lo. Segundo o autor, os processos aleatórios são fundamentais na natureza e onipresentes 
em nossa vida cotidiana. E, como não estamos preparados para lidar com o acaso, muitas vezes tomamos decisões 
erradas por ignorá-lo, apoiados na ilusão de controle.

            
Num tom irreverente, Mlodinow costura casos emblemáticos a teorias matemáticas, citando pesquisas e exemplos 
presentes em todos os âmbitos da vida, do mercado financeiro aos esportes, de Hollywood à medicina.

*
Bonner também lançou recentemente o livro "Jornal Nacional: Modo de Fazer" (Editora Globo, 2009), no qual explica 
como é o dia a dia do telejornal de maior audiência do Brasil. O jornalista também mostra quais são os critérios 
utilizados para selecionar os assuntos veiculados e conta situações atípicas enfrentadas pela equipe do programa.

O volume ainda traz um cronograma detalhado de um dia normal dentro da redação, que explica todas as etapas do 
trabalho, com exemplos que permitam ao leitor compreender toda a sua importância.

"O Andar do Bêbado"
Autor: Leonard Mlodinow
Editora: Jorge Zahar Editor
Quanto: R$ 31,20
Onde comprar: pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Livraria da Folha.

"Jornal Nacional: Modo de Fazer"
Autor: William Bonner
Editora: Editora Globo
Quanto: R$ 28,72
Onde comprar: pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Livraria da Folha.


