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12 horas de sono
com 12 semanas de vida
Um método prático e natural para seu bebê
dormir a noite toda
Suzy Giordano, com Lisa Abidin

Sinopse
Após o nascimento dos gêmeos, Suzy Giordano, que já tinha três filhos pequenos, passou a dormir 45 minutos
por noite. A brasileira radicada nos Estados Unidos chegou a seu limite e decidiu criar um método para melhorar sua qualidade de vida, com sua experiência em casa somada a consultorias a centenas de pais.
Suzy percebeu a tendência dos bebês de pular as mamadas da noite quando suas necessidades nutricionais
eram atendidas durante o dia. Seu método ensina o bebê a dormir doze horas com um treinamento feito de
forma gradativa e natural, sem horas de choro ininterruptas.
Com exemplos práticos, o método pode ser facilmente adaptado ao cotidiano de qualquer família, funcionando inclusive com crianças maiores de um ano. Sucesso de vendas nos Estados Unidos, esse livro é mais do que
um simples manual do sono. É um poderoso instrumento para pais que desejam criar filhos independentes, responsáveis, capazes de lidar com suas próprias necessidades, com senso de limites e adequados a uma rotina.
Esse é o primeiro volume da coleção Vida em Família, que aborda temas atuais relacionados a comportamento
e educação. Em linguagem acessível, a finalidade é disseminar conhecimento de qualidade em áreas do cotidiano familiar, como desenvolvimento infantil, nutrição, gestação, pré-adolescência, relacionamento entre
irmãos, entre outros.

Suzy Giordano
A autora é conhecida como A
Treinadora de Bebês, uma das
especialistas em sono de bebê
mais solicitadas dos Estados
Unidos, e já trabalhou com
centenas de mães e pais em
Washington D.C. É brasileira,
mãe de cinco filhos, e mora no estado da Virgínia com
a família. Mais informações em www.babycoach.net

Lisa Abidin
Americana e mãe de cinco
filhos, é uma das antigas clientes
de Suzy Giordano. Também
vive na Virgínia com a família.
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pais, mães e todos os que lidam com bebês.

Sobre a coleção Vida em Família
Voltada para todos aqueles que se interessam por questões do dia a dia na vida de uma família, a coleção Vida
em Família aborda temas atuais que envolvem principalmente comportamento e educação. Em linguagem
acessível, a finalidade é disseminar conhecimento de qualidade em áreas sensíveis do cotidiano familiar, como
desenvolvimento infantil, nutrição, gestação, pré-adolescência, relacionamento entre irmãos, entre outros
temas. O primeiro título, 12 horas de sono com 12 semanas de vida, ensina a fazer o bebê dormir a noite toda
a partir de um método prático e natural.

Saiba mais
• Best-seller duradouro nos Estados Unidos, este manual pode ser facilmente adaptado ao cotidiano de
qualquer família.
• O método utilizado aqui exige que a criança pese pelo menos quatro quilos e consuma um mínimo de 720
mililitros de leite materno ou fórmula infantil por dia.
• Síntese do método: dividem-se as 24 horas do dia em dois blocos de doze horas, um diurno e outro noturno.
Na primeira etapa, busca-se dar um intervalo de quatro horas na alimentação diurna. Na segunda etapa,
eliminam-se gradualmente todas as mamadas noturnas. Na terceira etapa, cria-se um ambiente propício que
leve o bebê a dormir doze horas seguidas ou a ficar quieto no berço. Na quarta etapa, a meta é o cochilo de
uma hora pela manhã e de duas horas à tarde.
• Este livro define “dormir a noite toda” como dormir doze horas por volta das doze semanas de vida. Isso
significa que, quando seu bebê tiver doze semanas de idade, ele dormirá das 19h às 7h (ou das 20h às 8h e
assim por diante) sem acordar para comer, sem precisar ser pego no colo e embalado e sem que seja necessário
recolocar a chupeta em sua boca.
• Para seguir esse treinamento, o ideal é que o bebê tenha pelo menos quatro semanas de vida se for um bebê
único, oito semanas se for gêmeo, e pelo menos doze semanas de vida se for trigêmeo.
• Apesar de este livro ter como objetivo treinar bebês para dormir a noite toda quando tiverem doze semanas
de vida, o método aqui apresentado se aplica a crianças ao longo do primeiro ano de vida e até os dezoito
meses de idade. Como se baseia no bom equilíbrio da alimentação e das rotinas, pode ser usado também no
caso de bebês maiores, com mais de um ano.
• A medicina demonstrou que as crianças produzem hormônios de crescimento enquanto dormem e por isso
o sono tem um papel importante no seu crescimento.
• A duração do treinamento varia. Pode levar de três a doze semanas. O treino de sono para trigêmeos leva
mais tempo porque os bebês nascem menores.
• Imprensa e depoimentos:
“Suzy Giodarno é uma lenda por ter o dom de ensinar bebês a alcançar o nirvana dos pais: dormir a noite
toda.” The Washington Post
“Que alegria ver meus gêmeos pedindo, felizes, para ir para os seus bercinhos dormir à noite. Sou grata a
Suzy por compartilhar seu método e proporcionar tranquilidade à nossa família.” Monique Nosé, brasileira,
coordenadora da coleção Vida em família e mãe de três filhos

O conde de Monte Cristo
Alexandre Dumas

Tradução vencedora do prêmio Jabuti

Sinopse
Um clássico da literatura, há mais de 150 anos O conde de Monte Cristo desperta a imaginação e a sensibilidade de milhões de leitores em todo o mundo. Manipulando a trama com maestria, Alexandre Dumas cria
uma teia de peripécias de tirar o fôlego – traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, envenenamentos
e vinganças – e apresenta uma galeria de personagens que retrata o espectro social de um mundo em transformação.
Esta edição Bolso de luxo traz o romance na íntegra, na mesma tradução da edição comentada da Zahar, que
recebeu o prêmio Jabuti de melhor tradução.
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Alexandre Dumas (1802-1870)
Foi um romancista francês
autor de clássicos da literatura
de aventura, como O conde
de Monte Cristo e Os três
mosqueteiros. Suas histórias
foram traduzidas para cerca
de cem idiomas e inspiraram
mais de 200 filmes. Entre suas
obras já publicadas pela Zahar estão, além dessas
duas, Grande dicionário de culinária, Memórias
gastronômicas de todos os tempos e Napoleão: uma
biografia literária.
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Saiba mais
• Texto integral e original, sem cortes nem edições
• Tradução vencedora do prêmio Jabuti
• Em 24 de julho completam-se 210 anos da data de nascimento de Dumas
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Os três mosqueteiros

Edição definitiva, comentada e
ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$ 79,00
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Os números (não) mentem
Como a matemática pode ser usada para enganar você
Charles Seife

Sinopse
Os números são a forma de propaganda mais eficaz quando se trata de desarmar os céticos, confundir a imprensa e enganar o público. Se há polêmica em torno de uma afirmação, basta mencionar um número – e
qualquer bobagem ganha o peso de verdade inquestionável. Mas cuidado. Você pode estar sendo vítima de
uma falácia matemática: a arte de argumentar com números falsos em apoio às teses mais absurdas.
Em Os números (não) mentem, o jornalista e matemático Charles Seife oferece uma verdadeira vacina contra
os engodos estatísticos com que lidamos todo dia. Analisando informações veiculadas pela imprensa, divulgadas por fabricantes, censos populacionais, números ocultados pelos bancos ou produzidos nos tribunais, ele
nos ensina a desenvolver o ceticismo necessário para saber de onde surgem os dados que chegam até nós, se
são confiáveis e se foram apresentados de maneira honesta e direta.

Charles Seife

Professor de jornalismo da Universidade de Nova
York e mestre em matemática pela Universidade Yale.
Há mais de quinze anos escreve sobre ciência, com
artigos publicados no New York Times e nas revistas
Science, New Scientist, Wired, Economist e Scientific
American. Autor de Sun in a Bottle e Zero, pelo qual
recebeu o Prêmio PEN/Martha Albrand de livro de
não ficção.
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público geral, interessado em matemática,
estatística, política, economia e marketing

Saiba mais
• Algumas técnicas de manipulação são demonstradas no livro, e revelam interesse para qualquer tipo de
leitor, mesmo porque são de fácil entendimento e envolvem questões bastante atuais.
• Charles Seife oferece vários exemplos de casos — às vezes hilários, às vezes trágicos — em que números são
usados para provar o improvável e os desmonta para mostrar como um dado numérico sozinho ou mal ditado
leva a conclusões erradas.
Alguns casos relatados:
• As eleições presidenciais na Flórida, em 2000, que segundo o autor teriam sido um empate, jamais a vitória
de Bush ou de Al Gore.
• O julgamento de O.J. Simpson, libertado por um artifício estatístico mostrando que quem agride a mulher
dificilmente irá matá-la.
• Sandices estatísticas como: usar roupas de baixo comestíveis prolonga a vida das pessoas; mulheres de
quadris largos têm mais facilidade de ter filhos homens; num futuro próximo, os campeões olímpicos de
corrida vão romper a barreira do som.
• Frase de imprensa:
“Um livro agradável e notavelmente revelador que deveria ser leitura obrigatória para... bem, para todos.”
Booklist

Outros livros de interesse

O andar do bêbado

Uma senhora toma chá...
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O Seminário, livro 19
...ou pior
Jacques Lacan

Sinopse
Sempre acompanhando as publicações oficiais de Lacan na França, a Zahar lança agora O Seminário, livro 19 ...ou pior dos consagrados seminários de Lacan. Este lançamento faz par especialmente com o volume O Seminário, livro 18 - De um discurso que não fosse semblante. Alguns trechos de Jacques-Alain Miller sobre o livro:
“Quem ainda acredita que o casamento tenha um fundamento natural? Dado que ele é um fato da cultura,
entregamo-nos à invenção. Montamos por toda parte outras construções. O que será melhor... ou pior.”
“Aqui começa o último ensino de Lacan. Ali está tudo o que ele ensinou, e no entanto, é tudo novo, renovado,
virado de pernas para o ar.”
“Lembrem-se: O Seminário 18 suspirava por um discurso que não fosse semblante. Pois bem, com O Seminário
19, eis a tentativa de um discurso que partiria do real.”

Jacques Lacan (1901-1980)
Foi o seguidor que mais
contribuiu e deu continuidade
à obra de Freud, e soube
articular a psicanálise a
diferentes campos do saber,
como arte, literarura, ciência e
filosofia. A Zahar é responsável
pela publicação da obra de
Lacan no Brasil: seus Escritos,
Outros escritos e Seminários,
além de textos incluídos na
série Paradoxos de Lacan.
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psicanalistas, psiquiatras, estudantes da área

Saiba mais
• O Brasil, através da Zahar, é o único país além da França a ter todas as obras oficiais de Lacan publicadas,
com uma coleção que cresce simultaneamente aos lançamentos do autor em seu país de origem.
• Os lançamentos de Lacan são sempre muito aguardados pela comunidade psicanalítica.
• A afirmação de Lacan de que “Não existe relação sexual”, mencionada por Miller em seu texto, uma das
mais famosas e comentadas, foi feita durante este seminário.
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