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[PrincíPio da convergência] o aPlauso do mercado iguala todos os governantes. 
[lei do mais Forte] money talks (o dinheiro manda). [axioma de house] o mundo se 
divide entre comPrados e vendidos, que se revezam nessa Posição, e todos 
mentem sobre a sua real condição. [PrincíPio da reFeição gratuita inexistente]  
o “trouxa” já quebrou. ParágraFo único. notas de cem dólares encontradas na 
rua são semPre Falsas. [Primeira lei do Fundamentalismo] semPre Pode Ficar Pior. 
[lei de coelho] nada se inventa, tudo se coPia de Pacotes anteriores. [PrincíPio 
da igualdade na ignomínia] no mercado, os mais esPertos ganham dos menos 
esPertos, mas, como todos são esPertos, eles se revezam nessas resPectivas 
Posições. [segunda lei do Fundamentalismo] o mercado Pode Ficar irracional 
mais temPo do que você consegue guardar suas economias. [a maldição do 
agente ou do risco moral] todo PrePosto, rePresentante ou corretor que não 
colocar o caPital dele junto com o seu, vai te roubar.
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Sinopse

Desde que Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira ensinaram ao Brasil como se dança o baião, nos anos 1940, 
nossa música nunca mais foi a mesma. Ao baião juntaram-se xaxado, coco, arrasta-pé, xote e outros ritmos 
nordestinos: assim nasceu o forró. Sete décadas depois, ele resiste como um dos mais autênticos gêneros mu-
sicais brasileiros, sobrevivendo aos modismos, às bruscas mudanças do mercado fonográfico e ao desapareci-
mento de alguns dos seus principais representantes.

A partir de mais de oitenta entrevistas, além de ampla pesquisa em documentos inéditos, O fole roncou! re-
constitui a trajetória desse estilo musical, cheia de episódios marcantes da vida de nomes como Gonzagão, 
Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Anastácia, Antonio Barros, 
entre muitos outros. 

Histórias de sanfona, suor e chamego, protagonizadas por expoentes da música brasileira popular, contadas 
no ritmo contagiante dos gigantes do forró.

O fole roncou!
Uma história do forró

Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues

Público-alvo
público em geral; em particular estudiosos 
de MPB, história do Brasil, música de forró 
e Luiz Gonzaga

Ficha técnica

504 pp, ilustrado
16 x 23 cm
tiragem:  8.000 exs.
ISBN 978-85-378-0916-7
e-ISBN: 978-85-378-0947-1
nas livrarias: 15 de outubro
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

Música, Biografia, História do Brasil
Palavras-chave: Grande público, música 
popular brasileira, memórias                                                                                               

Carlos Marcelo Carvalho (dir.)

Paraibano de João Pessoa, é 
formado em jornalismo pela 
UnB. Foi repórter, editor de 
cultura e editor-executivo do 
Correio Braziliense e um dos 
ganhadores do Prêmio Esso 2005 
(na categoria Primeira Página). 
Desde 2011, é editor-chefe do 

Estado de Minas. Escreveu os livros Nicolas Behr: eu engoli 
brasília (2003) e Renato Russo: o filho da revolução (2009).

Nasceu em Coremas, interior da Paraíba. Formou-se em 
jornalismo pela UFPB e trabalhou no Jornal de Brasília 
e no Jornal da Paraíba nas funções de redator, repórter e 
secretário de redação. A maior parte da carreira, porém, foi 
desenvolvida no Correio Braziliense, como subeditor de 
cultura, repórter e crítico musical (1992-2002), atividades 
que voltou a exercer, no mesmo jornal, a partir 2008.

Rosualdo Rodrigues (esq.)
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Saiba mais

• Este ano comemora-se os 100 anos de Luiz Gonzaga, personagem central do livro, e estão sendo lançados 
diversos trabalhos sobre ele em diversas mídias. O filme de Breno Silveira, sobre Gonzaguinha e Gonzagão, será 
lançado em 25 de outubro em cerca de 420 salas em todo o Brasil.

• O estilo do livro, bastante coloquial, preserva inclusive a fala dos personagens, cheio de causos reais 
engraçados, o que dá um sabor particular à leitura; e sobre a pesquisa seriíssima desenvolvida pelos autores, por 
eles muito bem trabalhada num relato atraente e inteligente.

• A edição traz dois cadernos de fotografias, coloridos, com imagens raras de personagens importantes da história 
do forró, como Marinês, Abdias e o próprio Gonzaga. Além da reprodução de letras de música manuscritas 
pelos próprios compositores.

• O livro apresenta a história de vida de compositores de importância ímpar para a música popular brasileira, mas 
infelizmente hoje esquecidos. Todos nós sabemos cantar “Bate coração”, gravada por Elba Ramalho, “Danado 
de bom”, na voz de Gonzaga, “Eu só quero um xodó”, popularizada por Gilberto Gil. Mas não temos ideia de 
quem são seus autores. Antonio Barros e Cecéu, por exemplo, responsáveis por “Bate coração”, assinam mais 
de oitocentas músicas, muitas delas sucesso em diversos tempos. João Silva, de “Danado de bom”, era o rei do 
refrão. E Anastácia, parceira de Dominguinhos, era quem escrevia as letras de sucesso do sanfoneiro. Esses e 
outros personagens, com suas histórias incríveis, vão nos emocionar, fazer rir e chorar. 

Rádio Nacional
O Brasil em sintonia
Luiz Carlos Saroldi e Sonia 
Virginia Moreira
224pp
ilustrado
R$ 52,00
e-book: R$ 34,90

Outros livros de interesse

Ações previstas

• Eventos de lançamento em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e São Paulo
• Adesivo para o carro da Zahar nos meses de OUT-NOV-DEZ

Almanaque do samba
A história do samba, o que ouvir, 
o que ler, onde curtir
André Diniz
312pp
ilustrado
R$ 52,00
e-book: R$ 34,90

Chiquinha Gonzaga
Uma história de vida
Edinha Diniz
316pp
ilustrado
R$ 52,00
e-book: R$ 39,90

Almanaque do Choro
A história do chorinho, o que 
ouvir, o que ler, onde curtir
André Diniz
108pp
ilustrado
R$ 42,90
e-book: R$ 29,90
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Sinopse

Autor conhecido por seus clássicos do romance de aventura, entre eles O conde de Monte Cristo e Os três mos-
queteiros, Alexandre Dumas visitou também outros gêneros – como provam as duas novelas de terror reunidas 
neste volume. Com sua escrita ágil, envolvente de sempre, Dumas cria aqui ambientes soturnos, habitados por 
vampiros e fantasmas.

A mulher da gargantilha de veludo tem por protagonista E.T.A. Hoffmann, o mestre alemão da literatura fan-
tástica. Visitando Paris em 1793, sob o regime do Terror, ele conhece um médico misterioso e se apaixona 
por uma linda bailarina, que traz no pescoço uma sinistra gargantilha de veludo e é amante do poderoso 
revolucionário Danton. Esses personagens irão envolver o protagonista num impressionante, e trágico, delírio 
amoroso. 

Em 1001 fantasmas, um homem se entrega à polícia dizendo que a cabeça de sua esposa – a quem ele acabara 
de decapitar – falara com ele após rolar no chão. Autoridades municipais e testemunhas do processo põem-se 
a debater sobre o inusitado incidente. Seria possível algo assim realmente ocorrer? Enquanto discutem, todos 
revelam já ter vivido os mais estranhos casos sobrenaturais...

A mulher da gargantilha de veludo
e outras histórias de terror
Clássicos Zahar - Edição Comentada e Ilustrada

Alexandre Dumas

Público-alvo
público geral, público jovem, interessados no 
gênero de terror

Ficha técnica

368 pp, ilustrado
16 x 23 cm
Coleção: Clássicos Zahar - Edição Comentada 
e Ilustrada
tradução e notas: André Telles e Rodrigo 
Lacerda
apresentação: Heloísa Prieto
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0913-6
e-ISBN 978-85-378-0945-7
nas livrarias: 5 de novembro
R$ 49,90
e-book: 34,90

Literatura
Palavras-chave: ficção, grande público, juvenil

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 uma centena de idiomas e inspiraram 
mais de 200 filmes. Entre suas obras já publicadas 
pela Zahar estão, além desses dois clássicos, Grande 
dicionário de culinária, Memórias gastronômicas de 
todos os tempos e Napoleão: uma biografia literária. 
As traduções de O conde de Monte Cristo e Os três 
mosqueteiros venceram o Jabuti, o primeiro em 2009 
e o segundo em 2011.

Alexandre Dumas (1802-1870)
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Saiba mais

• Autor conhecido por seus clássicos do romance de aventura, entre eles O conde de Monte Cristo e Os três 
mosqueteiros, Alexandre Dumas visitou também outros gêneros – como provam as duas novelas de terror 
reunidas nesse volume.

• Com sua escrita ágil, envolvente de sempre, Dumas cria aqui ambientes soturnos, habitados por vampiros 
e fantasmas. Com bastante afinidade com o público jovem, ambas as novelas são de leitura rápida e fluente

• Contém 350 notas e 50 ilustrações originais. Apresentação de Heloisa Prieto, escritora e autora do livro que 
faz uma homenagem a esta obra, 1001 fantasmas (Companhia das Letras)

• O livro integra a coleção Clássicos Zahar - Edição Comentada e Ilustrada 

Napoleão
Uma biografia literária
Alexandre Dumas
240pp
R$46,00
e-book: R$34,90

Outros livros do autor

O conde de Monte Cristo
Clássicos Zahar - Edição 
Bolso de Luxo
Alexandre Dumas
1664pp
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

Os três mosqueteiros
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
Alexandre Dumas
688pp
R$ 79,00
e-book: R$49,90

O conde de Monte Cristo
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
Alexandre Dumas
1376pp
ilustrado
R$ 129,00
e-book: R$69

Os três mosqueteiros
Clássicos Zahar - Edição 
Bolso de Luxo
Alexandre Dumas
12 x 17 cm
792pp
R$ 39,90
e-book: R$ 19,90
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20 mil léguas submarinas
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
Jules Verne
456pp
ilustrado
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

Coleção Clássicos Zahar - Edição Comentada e Ilustrada

Persuasão
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada
Seguido de duas novelas 
inéditas em português
Jane Austen
360pp
R$ 49,90 
e-book: 35

Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas e Através do Espelho
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
Lewis Carroll
328pp
ilustrado
R$ 79,90
e-book: R$ 49,90

Contos de fadas
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
Maria Tatar
388pp
ilustrado
R$ 89,00
e-book: R$ 59,90

Peter Pan
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
J.M. Barrie
224pp
Ilustrado
R$ 39,90
e-book: R$ 28
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Sinopse

Poucas biografias são tão comoventes, inspiradoras e surpreendentes como a do italiano Gino Bartali, um dos 
maiores atletas do século XX e um herói secreto da Segunda Guerra Mundial.

Resultado de quase dez anos de pesquisa impecável, O Leão da Toscana acompanha a história de Gino desde 
a infância pobre em Ponte a Ema – vilarejo próximo a Florença –, onde descobre a paixão pelo ciclismo. Aos 
24 anos, já bicampeão do Giro d’Italia, impressiona o mundo com uma vitória espetacular no Tour de France 
de 1938 e é transformado em ícone do esporte internacional.

Pressionado pelos fascistas, Bartali – católico devoto e contrário ao regime – recusa o posto de garoto-propa-
ganda de Mussolini e é boicotado e acusado de antipatriota pelo governo. Com a entrada da Itália na guerra e 
a ocupação do país pelos nazistas, ele abriga a família de um amigo judeu em uma casa alugada e toma parte 
em ações secretas e extremamente arriscadas. Simulando estar em treinamento, aproveita sua fama e o vão 
do quadro da bicicleta para transportar identidades falsas que irão salvar as vidas de centenas de perseguidos.

Ao fim da guerra, Gino tenta recomeçar a carreira. Tratado com desdém pela imprensa italiana, fracassa no 
Tour de 1947, entrando no de 1948 desacreditado e subestimado. Chega a hora de provar por que é conhecido 
como “O Leão da Toscana”. Narrada de modo eletrizante, esta é a história épica de coragem, persistência, 
humildade e redenção de um homem que nunca aceitou ser chamado de herói, mas cujos atos seguem inspi-
rando gerações.

O Leão da Toscana
A emocionante história do ciclista campeão que desafiou 
os nazistas na Segunda Guerra e inspirou uma nação

Aili McConnon e Andres McConnon

Público-alvo
público geral; interessados em biografias, aventuras heroicas, esportes, ciclismo, história e Segunda Guerra

Ficha técnica

342 pp
16 x 23 cm
tradução: Sergio Goes de Paula
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0917-4
e-ISBN 978-85-378-0953-2
nas livrarias: 19 de novembro
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

História/Biografia
Palavras-chave: Grande público, aventura, 
Segunda Guerra Mundial, esportes

Aili McConnon
Formou-se nas universidades 
de Princeton, Cambridge e 
Columbia. Ela colabora com 
publicações como Business 
Week, The New York Times, 
The Wall Street Journal e The 
Guardian. Vive em NY.

Andres McConnon
Formou-se em história pela Universidade de Princeton 
e colaborou como pesquisador para diversos livros.
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Saiba mais

• Chamado “O Leão da Toscana” por sua capacidade de superação e tenacidade, especialmente nas etapas 
de montanha, Gino Bartali foi o único competidor do Tour de France que venceu três etapas de montanha 
consecutivas, em 1948, feito que é considerado um dos mais impressionantes da história do ciclismo.

• Ele também detém o recorde de maior intervalo de tempo entre duas vitórias – 1938 e 1948.

• Veja o site do livro: www.roadtovalorbook.com

• Frase célebre do ciclista: “Se você é bom em um esporte, eles penduram as medalhas em sua camisa e 
depois as colocam em algum museu. O que se ganha ao fazer boas ações fica pendurado em sua alma e 
brilha para sempre.” Gino Bartali 

• Comentário: “‘Não serás omisso’ é um poderoso ensinamento bíblico. Este livro oferece um exemplo 
emocionante de coragem moral. Um cidadão simples, e grande atleta, decide se opor a uma ditadura 
política cruel e racista salvando judeus na Itália. Era tão difícil tornar-se um herói então? Era o necessário – o 
necessário para permanecer humano.” Elie Wiesel, escritor e Prêmio Nobel da Paz

Outros livros de interesse

Vinho & Guerra
Os franceses, os nazistas e a 
batalha pelo maior tesouro 
da França
Don & Petie Kladstrup
256pp
ilustrado
R$ 46,00

Eu sou o último judeu
Treblinka (1942-1943)
Chil Rajchman
152pp
Ilustrado
R$ 36,00

Nunca houve um 
homem como Heleno
Marcos Eduardo Neves
360pp
R$ 44,00
e-book: R$ 31

Champanhe
Como o mais sofisticado dos 
vinhos venceu a guerra e os 
tempos difíceis
Don & Petie Kladstrup
240pp
ilustrado
R$ 44,00

Futebol & Guerra
Resistência, triunfo e tragédia 
do Dínamo na Kiev ocupada 
pelos nazistas
Andy Dougan
204pp
R$ 46,00

Inverno na manhã
Uma jovem no gueto de 
Varsóvia
Janina Bauman
236pp
ilustrado
R$ 49,00

Ações previstas
• Adesivo para carro Zahar (OUT-NOV-DEZ)
• Book-trailer adaptado do original, disponível para divulgação em www.youtube.com/editorazahar
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Sinopse
Basta um empurrão na rede mágica e... lá se vão Pilar, Breno e o gato Samba para uma nova aventura. Dessa 
vez, eles vão parar no Egito, onde encontram Tutancâmon, o jovem faraó que foi enterrado vivo num sarcófago 
e precisa de ajuda para recuperar seu trono. 

Juntos, eles enfrentam deuses e feras e vivem experiências inesquecíveis – voam nas asas da Fênix, navegam 
pelo rio Nilo numa feluca, recebem o “olho que tudo vê” do deus Hórus, se escondem em pirâmides e até 
aprendem a escrever hieróglifos, a escrita dos antigos egípcios. 

Se você quer saber mais sobre o Egito e aprender a decifrar hieróglifos, embarque com Pilar e Breno nesta 
história e... boa viagem!

Diário de Pilar no Egito

Flávia Lins e Silva

Público-alvo
crianças e pré-adolescentes

Ficha técnica

170p, ilustrado
14 x 19 cm
tiragem: 5.000 exs.
ISBN 978-85-378-0942-6
e-ISBN 978-85-378-0948-8
nas livrarias: 19 de novembro
R$ 39,90
e-book: 28

Infantojuvenil
Palavras-chave: ficção, criança, infantil

Flávia Lins e Silva

Nascida no Rio de Janeiro, a 
autora estudou jornalismo na 
PUC-Rio e fez mestrado em 
literatura para crianças e jovens 
em Barcelona, na Espanha. Tem 
mais de dez livros publicados, 
entre eles Diário de Pilar na 
Grécia, Diário de Pilar na 
Amazônia e Nas folhas do chá, 
editados pela Zahar. Acesse o 
site www.flavialinsesilva.com

Joana Penna
A ilustradora é carioca da gema e cidadã do mundo. 
Seus livros, desenhos e diários de viagem podem 
ser encontrados nos links www.joanapenna.com e 
www.facebook.com/JoanaPennaIllustration.

Ações previstas
• Evento de lançamento no Rio de Janeiro
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Saiba mais

•  Uma aventura de tirar o fôlego, e com novidades em casa: Pilar agora tem padrasto e, no final da história, 
ela se revela ansiosa por ganhar um(a) irmãozinho(a).

•  Um dos charmes do livro são as explicações básicas sobre hieróglifos, que permitem ao leitor escrever 
algumas palavras nessa escrita típica dos antigos egípcios.

•  Os personagens entram em contato com a mitologia, costumes, alimentos, geografia, fauna e flora do 
Egito. Diversos itens são descritos em boxes, tornando o livro atraente como leitura suplementar em sala de 
aula. Alguns dos boxes: Vale dos Reis; Tutancâmon; Fênix; Tebas; escorpiões; deusa Ísis; rio Nilo; chá egípcio; 
papiro; Egito antigo x Egito de hoje; pedra de Roseta; pirâmides de Gizé; escaravelho.

• Acompanhe as aventuras da Pilar pelo Facebook e confira também o aplicativo “Diário de Pilar na Grécia” 
para iPhone e iPad.

Outros livros do autor

Diário de Pilar na 
Amazônia
Flávia Lins e Silva
148pp
Ilustrado
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

Nas folhas do chá
O segredo das cartas chinesas
Flávia Lins e Silva e Liu Hong
116pp
R$ 32,00
e-book: R$ 22,50

Caderno de viagens 
da Pilar
Flávia Lins e Silva
72pp
Ilustrado
R$ 34,50
e-book: R$ 24,90

Diário de Pilar na Grécia
Flávia Lins e Silva
152pp
Ilustrado
R$ 39,00
e-book: R$ 29,90

Peter Pan
Clássicos Zahar - Edição 
Comentada e Ilustrada
J.M. Barrie
224pp
Ilustrado
R$ 39,90
e-book: R$ 28

Egito Antigo e Mesopotâmia 
para crianças
Marian Broida
88pp
ilustrado
R$ 39,90

Outros livros de interesse
Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas & Através do espelho 
e o que Alice encontrou por lá
Clássicos Zahar - Edição Bolso 
de Luxo
Lewis Carroll
320pp
Ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90

Contos de Fadas
Clássicos Zahar - Edição 
Bolso de Luxo
de Perrault, Grimm, 
Andersen & outros
288pp
Ilustrado
R$ 24,50
e-book: R$ 16
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Sinopse

A partir do mote de que a economia brasileira não obedece a nenhuma das leis conhecidas e que, portanto, 
cabe investigar “as normas secretas” de seu funcionamento, o autor busca retratar as idiossincrasias dos cos-
tumes e das práticas que envolvem as políticas financeiras no país. A inspiração são algumas das leis elaboradas 
com humor nos anos 1960 pelo economista, diplomata e político Roberto Campos e pelo economista interna-
cional Alexandre Kafka (ex-diretor executivo do FMI).

O resultado é um divertido livro que recorre a personalidades diversas da cultura e da política – como Maquia-
vel, Gorbachev, Shakespeare, Vargas Llosa, Machado de Assis – para abordar de modo crítico temas como: bu-
rocracia, Plano Real, FMI, privatização, hiperinflação, moratória, política monetária. Apesar do tom sardônico 
que permeia as 74 leis apresentadas, o autor diz que as bizarrices do Brasil podem ser perfeitamente explicadas 
pelo bom-senso e pela teoria econômica, desde que se compreendam o contexto e seus incentivos.

As leis secretas da economia
Revisitando Roberto Campos e as leis do Kafka

Gustavo H.B. Franco

Público-alvo
Público interessado na economia, política e 
história do Brasil

Ficha técnica

216 pp, ilustrado
16 x 23 cm
tiragem: a definir
ISBN 978-85-378-0949-5
e-ISBN 978-85-378-0950-1
nas livrarias: 19 de novembro
R$ a definir
e-book: R$ a definir

Economia
Palavras-chave: História do Brasil

Gustavo H.B. Franco 

Professor do Departamento de 
Economia da PUC-Rio desde 
1986. Foi presidente do Banco 
Central do Brasil entre 1993 
e 1999, e um dos criadores 
do Plano Real. Tem vários 
livros publicados pela Zahar, 
entre os quais A economia 
em Machado de Assis: o olhar 

oblíquo do acionista; A economia em Pessoa: verbetes 
contemporâneos; Shakespeare e a economia. Fez ainda 
a apresentação do livro O homem que roubou Portugal.

Ações previstas
• Evento de lançamento no Rio de Janeiro

GUSTAVO H.B. FRANCO

AS leiS
SeCReTAS
dA 
eCONOmiA
ReViSiTANdO ROBeRTO CAmpOS 
e AS leiS dO KAFKA

[PrincíPio da convergência] o aPlauso do mercado iguala todos os governantes. 
[lei do mais Forte] money talks (o dinheiro manda). [axioma de house] o mundo se 
divide entre comPrados e vendidos, que se revezam nessa Posição, e todos 
mentem sobre a sua real condição. [PrincíPio da reFeição gratuita inexistente]  
o “trouxa” já quebrou. ParágraFo único. notas de cem dólares encontradas na 
rua são semPre Falsas. [Primeira lei do Fundamentalismo] semPre Pode Ficar Pior. 
[lei de coelho] nada se inventa, tudo se coPia de Pacotes anteriores. [PrincíPio 
da igualdade na ignomínia] no mercado, os mais esPertos ganham dos menos 
esPertos, mas, como todos são esPertos, eles se revezam nessas resPectivas 
Posições. [segunda lei do Fundamentalismo] o mercado Pode Ficar irracional 
mais temPo do que você consegue guardar suas economias. [a maldição do 
agente ou do risco moral] todo PrePosto, rePresentante ou corretor que não 
colocar o caPital dele junto com o seu, vai te roubar.
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Saiba mais

Exemplos de leis estabelecidas em As leis secretas da economia:

• [Princípio da Igualdade na Ignomínia] No mercado, os mais espertos ganham dos menos espertos, mas, 
como todos são espertos, eles se revezam nessas respectivas posições. 
•  [Axioma de House] O mundo se divide entre comprados e vendidos, que se revezam nessa posição, e todos 
mentem sobre a sua real condição.
• [Primeira Lei do Fundamentalismo] Sempre pode ficar pior.
• [Princípio de Forrest Gump] A Autoridade deve fazer programas de apoio a tudo o que estiver dando certo, 
e ignorar ou ocultar o que estiver dando errado, a fim de fazer parecer com que todos os progressos da 
economia, inclusive os espontâneos, sejam resultados de suas políticas.
• [Lei de Mauch, uma de várias, a Primeira das Fusões Bancárias] Duas prostitutas não fazem uma donzela.
• [Lei de Mauch, mais outra] Muda a porcaria, mas as moscas são sempre as mesmas.
• [Lei do Kafka n.9, Da Transferência de Culpa] É menos importante encontrar soluções do que ter bodes 
expiatórios. 
• [Segunda Lei da Capital, atribuída a Delfim Netto] Não se vai a Brasília a passeio, ou para elogios.
• [Lei do Cão] O dinheiro da Viúva não tem dono.

Outros livros do autor

A economia em 
Machado de Assis
o olhar oblíquo do 
acionista
Gustavo H.B. 
Franco
272pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$ 34,50

A economia em 
Pessoa
Verbetes 
contemporâneos e 
ensaios empresariais 
do poeta
Gustavo H.B. 
Franco (org.)
176pp
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

Shakespeare e a 
economia
Gustavo H.B. 
Franco e Henry W. 
Farnam
232pp
Ilustrado
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90

Outros livros de interesse

Dinheiro e magia
Uma crítica da economia 
moderna à luz do “Fausto” de 
Goethe
Hans Christoph Binswanger
216pp
R$ 49,90
e-book: R$ 39,90

O homem que roubou Portugal
A história do maior golpe 
financeiro de todos os tempos
Murray Teigh Bloom
336pp
ilustrado
R$ 54,90

Falsa economia
Uma surpreendente história 
econômica do mundo
Alan Beattie
296pp
R$ 49,90

A prosperidade do vício
Uma viagem (inquieta) pela 
economia
Daniel Cohen
200pp
R$ 39,90
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Vidas Desperdiçadas
Zygmunt Bauman
176pp
R$ 39,90
e-book: R$ 29,90

Vida para consumo
A transformação das pessoas 
em mercadoria
Zygmunt Bauman
200pp
R$ 44,00
e-book: R$ 33

Uma breve história da música
Roy Bennett
80pp
ilustrado
R$ 42,00

Modernidade e 
Ambivalência
Zygmunt Bauman
336pp
R$ 62,00
e-book: R$ 46,50

Departamento Comercial
comercial@zahar.com.br

tel.: (21) 2108-0808

Alice
Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas & Através do espelho 
e o que Alice encontrou por lá
série Bolso de luxo
Lewis Carroll
320pp
Ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90
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