A HISTÓRIA
Dona Ana não se cansa de arranjar confusão. Na feira achou o
tomate muito caro, perguntou se era bicho raro. Com seu pouco
dinheiro, pensou em cozinhar um pandeiro. Era feito de batata, a
única coisa barata.
Seu José também não escapa de toda essa carestia. No mercado
é um sufoco, e também na academia. Lá fica tão cansado, faz
esforço redobrado pra chegar aonde queria. Levanta, estica e
puxa, mas a barriga continua gorducha.
E confusos desse jeito, será que se encontrarão, um vindo pela
esquerda e o outro na contramão?
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RAZÕES PARA A VENDA
– Ilustrações ricas
e coloridas
– Texto e rimas
bem‑humorados
– Personagens engraçados

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
Por meio de rimas bem‑humoradas, o texto traz as confusões
de Dona Ana e Seu José que, com suas trapalhadas, acabam se
cruzando e ficam encantados um com o outro. Dona Ana é uma
mulher muito acelerada e sempre faz duas coisas por vez; até
cansar dessa vida agitada, visitar o mágico da cidade e, depois
de muita fumaça, virar uma pessoa mais tranquila – e também
bastante atrapalhada. Dona Ana sempre vai à feira, e gosta de
pechinchar tudo o que compra. Seu José faz suas compras
semanais no supermercado, mas não gosta de economizar;
ele também vai à academia, mas odeia se exercitar. Os dois se
esbarram quando vão à farmácia e depois não se largam mais. Os
personagens e lugares são ilustrados com formas e cores muito
vivas, que contribuem para a atmosfera alegre do livro.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 5 anos, com leitura
compartilhada com adultos.

SOBRE A AUTORA
Lidia Izecson é pedagoga e mestre em educação. Trabalhou
nas Secretarias Municipal e Estadual de Educação de São Paulo
e possui grande experiência em capacitação de educadores e
incentivo à leitura. Entre muitas outras obras, publicou em 2004
o título Cadê meu avô?, pela Editora Biruta. E em 2006, recebeu
o prêmio Jabuti de melhor obra paradidática com o Almanaque:
Cortes e Recortes da Terra Paulista. Faz parte do grupo Beco de
Escritores.

SOBRE A ILUSTRADORA
Mariana Ruiz Johnson nasceu em Buenos Aires, Argentina,
em uma família dedicada ao mundo dos livros. Estudou Artes
Plásticas, com foco em ilustrações de títulos infantis. Já
publicou obras como autora e ilustradora em diversos
países. E recebeu, em 2013, pelo livro Mamá, o Prêmio
Compostela al Álbum Ilustrado (prêmio internacional da
cidade de Santiago de Compostela, Espanha).

