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Para Mônica, pelo pé de abacate que um dia um homem 
malvado arrancou. Pelo pé de amor que finca raízes: 

esse nem ele, nem ninguém, nunca matou.
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* Maria fecha a porta - também conhecida como dormideira, é uma planta com folhinhas bem
   pequeninas que, quando a gente toca, elas se fecham. Suas flores são rosas e bem bonitas,
   mas cuidado: seu caule costuma ter espinhos!
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* Plantas suculentas - como o próprio nome já diz, são plantas que guardam
   bastante água (daí a idéia de suco) dentro delas. Por causa dessa reserva,
   elas aguentam passar um longo tempo sem que precisem ser regadas.
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MARIANE BIGIO é Recifense, Poeta Cordelista e Contadora de Histórias. Dedica-se à Literatu-
ra desde 2007, quando publicou seu primeiro Cordel, “A Mãe Que Pariu o Mundo”, premiado pela 
Prefeitura da Cidade do Recife e integrante da coletânea Leandro Gomes de Barros, editada no 
mesmo ano. Em 2010 foi contemplada com o prêmio Patativa do Assaré, do Ministério da Cultura, para 
editar “O Que Sou Eu”, uma coletânea de Cordéis Infantis para ler e colorir. Seus livros publicados 
trazem a estética do cordel nos versos metrificados e rimados das histórias. "Hortência”, uma grata 
surpresa, é seu primeiro título em prosa, e nesta primeira edição está atrelado ao projeto “Planta 
de Estimação”, criado para sensibilizar o público infantil em relação ao cuidado das plantas, 
propondo uma interação permeada por afeto e carinho, entre as crianças e a natureza, trazendo, 
dessa forma, a beleza da poesia em cada linha e entrelinha desta singela narrativa.

JULIANA BARRETTO Ilustradora de sonhos. Formada em Artes Plásticas pela UFPE, estudou 
Design de Moda na Faculdade Senac. Trabalha com arte e ilustra desde 2005 e sua grande paixão é 
desenhar, assim ela deixa o mundo mais bonito.






