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Palavras-chave

Atrativos de venda

Romance, costumes e clássicos populares.

•  Elementos da cultura nordestina.
•  Ilustrações coloridas e marcantes, que dão vida

e enfatizam a mensagem do texto.
• Releitura de clássicos populares.

O livro
Era uma vez um príncipe que abriu mão da fortuna e saiu pelo mundo 
com a roupa do corpo.
Era uma vez um caipira que vivia com um papagaio dentro de um saco. 
Era uma vez um homem muito esperto que bateu na casa 
de uma viúva dizendo ter notícias do marido morto.
Era uma vez um homem muito bravo que vivia sozinho em sua fazenda 
sem ninguém pra lhe fazer companhia nem pra tirar um dedo de prosa. 
Sua rabugice espantava todo mundo. 
As pessoas queriam distância do velho mandão que só sabia reclamar. 
Esse era o coronel Carrerão, na casa de quem Diomira foi trabalhar. 
Só que a moça, muito esperta, acabou descobrindo um jeito de pôr � m 
na rabugice do velho. Descubra como nas páginas de Diomira e o coronel Carrerão.

Autora / Ilustrador
IVANA ARRUDA LEITE nasceu em 1951, em Araçatuba. É mestre em sociologia 
pela Universidade de São Paulo. Já publicou livros de contos, novela e romance. 
Também é autora de livros infantojuvenis e de inúmeras adaptações 
de clássicos infantis. Mais informações: www.doidivana.wordpress.com

FÊ nasceu em Santos, São Paulo, e lá cursou arquitetura. Desde pequenininho já 
amava desenhar; aos nove anos já pintava quadros com tinta a óleo. Logo após a 
formatura, veio para São Paulo e fez alguns cursos ligados a comunicação visual 
e animação. Em 1990, começou a ilustrar para o jornal Folha de S. Paulo e até hoje 
desenha para a coluna diária do José Simão, no caderno Ilustrada. Já ilustrou livros 
de vários autores. Pela Brinque-Book ilustrou o livro A guerra dos bichos.
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