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Caderno de rimas do João é o primeiro livro do autor e ator Lázaro Ramos publicado pela Pallas Editora. O menino João encanta os leitores com rimas espontâneas e temáticas diversas. Ele nos apresenta, de um jeito divertido, os
assuntos de um modo mais colorido.
Além do texto escrito por Lázaro Ramos, O livro conta com as ilustrações do
renomado Mauricio Negro. Uma combinação que só podia dar certo!
Venha você também se encantar com as rimas do João!
Lázaro Ramos é ator, diretor, apresentador e autor. Baiano, iniciou a carreira
em 1994 no Bando de Teatro Olodum. Atuou em filmes como Madame Satã, O
homem que copiava, Cidade baixa, Ó paí, ó e O vendedor de passados, e entre
seus mais recentes estão Tudo que aprendemos juntos e Mundo cão. Além disso, deu vida a personagens nas novelas Cobras e lagartos e Lado a lado, entre
outras, em seriados como Sexo frágil, Ó paí, ó e Decamerão, e em mais de 30
espetáculos teatrais, entre eles Sonho de uma noite de verão, A máquina, e O topo da montanha. Já foi vencedor de mais de 40 prêmios
por suas atuações, e é embaixador do Unicef desde 2009.
Mauricio Negro é artista visual, autor de diversos livros e tem afinidade por temas ancestrais, mitológicos, ambientais, identitários —
frequentemente carregados de brasilidade. Em mais de vinte anos de trajetória literária participou de exposições, catálogos e eventos.
Recebeu prêmios e menções no Brasil e em países como Japão, Coreia do Sul, China, México e Alemanha. Costuma reinterpretar a
narrativa de raiz, o imaginário popular, os saberes nativos e as poéticas contemporâneas. É colaborador regular de literatura indígena
e de matizes africanas, além de membro do conselho diretor da Sociedade dos Ilustradores do Brasil (SIB). Pela Pallas ilustrou Ópera
Brasil de Embolada, de Rodrigo Bittencourt.
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