
Mãesmerecemrede
deapoio integral

Mais expostas àsmudanças econômicas e sociais amplificadas pela pandemia,
asmulheres sentiramos efeitos dosnovos tempos tambémna saúde emocio-
nal. Por isso, a SulAméricadedicouumolhar especial a esse público, empar-
ticular àsmães. Foi lançadoomovimento #VamosApoiarAsMães, comações
voltadas à recolocaçãoprofissional, ao apoiopsicológico enutricional –tudo

gratuito e comaajudadosparceirosCatho, eduKePsicologia Viva.
Como formade apoio, a SulAmérica convida asmães aparticiparemde ini-
ciativas gratuitas de recolocaçãoprofissional e de sessões de suporte compsi-
cólogos enutricionistas, comoexplica PatríciaCoimbra, vice-presidentede
CapitalHumano, Administrativo, Sustentabilidade eMarketingdogrupo: “O
equilíbrio entre as saúdes física, emocional efinanceira é fundamental para
viver de formaplena agora eno futuro. E é issoque vamosoferecer até dia 31de

maiopara asmãesde todooBrasil”.

APRESENTADO POR

Para saber
mais, acesse:

expresso.estadao.com.br
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Conheçaahistóriadequatromulheres inspiradoras
que tiveramde se reinventarduranteapandemia

“Atéo iníciodapandemia, eu tinhaumapa-
pelariavoltadaàpersonalizaçãopara festas
infantis. Tudofoi canceladoporcausado

coronavírus.Entãopassei aoferecercestasde
piquenique.Eraumaformademeadequar
aonovomomentoecriarumprodutoque
pudesse fazerpartedasatividadesemcasa,
na sala, comaparticipaçãodascriançasedos
pais.Hoje tenhocercade15 fornecedores,que
fazemdopãoàsalmofadinhas, e tambémpas-
sei aoferecercestas temáticas. Trabalhoo lado
emocionalpara lidarcomtodasasdemandas
deumaprofissional emãeaomesmotempo. Se

errouumdia, tentaacertarnooutro.”
JulianaRochembach,36anos,de Joinville
(SC), formadaemFarmácia,donada
VaiTerPicNiceembaixadora

daRedeMulherEmpreendedora (RME)

“Trabalhava na área admi-
nistrativa de uma agência de
publicidade e perdi o emprego
pouco antes da pandemia. Es-
tava na busca de outro traba-
lho quando a economia parou.
Então achei na costura de rou-
pa de cama infantil a chance
de trabalhar com o que amo!
A costura ajuda amanter a ca-
beça no lugar e a pagar as con-
tas. Passar por essamudança
durante a pandemia não foi
fácil. Trabalho em casa, tenho
um filho de 16 anos e outro de
12, e precisava adaptar o espaço para que todos se
sentissem bem. Hoje, sinto que o principal desafio
é encontrar uma forma de equilibrar o tempo que
levo nas negociações com clientes com o que dedi-

co às costuras.”
TuttiFukuda,51anos,deSãoPaulo, publicitária,

costureiraedonadaRomiiCosturas

“Eujávinhacomdificuldadesdemeinserir
nomercadodetrabalhoantesdapandemia.
Comapioradasituação,resolvicolocarem
práticaumaideiaquejávinhaamadure-
cendo: fazerumbazardeusados.Comecei
oferecendoasroupasparacriançapelo
Instagram.Logotivemosdemudarpara
umespaçomaioremontamosumalojana
garagem.Sonhoemterumespaçosómeu.
Claroqueháumdesgasteemocionalpela
faltadetempoedeumarededeapoiopara
cuidardasminhasfilhas.Masmesintoútil
pormostraràspessoasqueomercadode
roupasusadascumpreumpapelaoajudara
economizargastosesermaissustentável.”

TatianeDiasMazzieri,28anos,
deItapecericadaSerra(GrandeSãoPaulo)

edonadoBrechóMalorê

“Souorganizadoraedecoradorade
eventos sociais.Comapandemia,me
vi semreceitadeentrada, easdespesas
continuaram.Decidi abrirumaempresa
para suprira faltadeentradafinancei-
raquandopararamascomemorações
presenciais. Trabalhocompresentes,
comofloresechocolates, alémde 'festas
emcaixa', umkit comtudodequeas
famíliasprecisamparacontinuarema
comemorar osmomentos importantes,
trazendoumpoucodealegrianapan-
demia.Alémdeserumsonhoantigo,o
novoprojeto trouxeumarealização, e
conseguimesustentarnesseperíodo.
Quandotudo issopassar, esperoconti-
nuarcomesseprojeto, comoumagre-
gadornarendae,quemsabe,umanova

opçãoparaaaposentadoria.”
AdrianaCarlsonMaitino,58anos,de
SãoPaulo,organizadoradeeventose
donadaAMPresentesPersonalizados

Fotos:Arquivopessoal
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DIVERSIDADE Livros infantis ajudam a falar de morte e despedida com crianças PÁG. 6

COVID-19 Tire suas dúvidas sobre a vacinação de pacientes com câncer PÁGs. 3

MERCADODETRABALHO O que escrever no currículo e como se posicionar na entrevista PÁGs. 2
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Ainda não fez sua declaração? Conheça novas regras e
não perca o prazo: a entrega tem de ser feita até 31 demaio
PÁGs. 4 e 5
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Currículo, LinkedIn, entrevista.OEstadão conversoucomquatro
especialistas noassunto e trouxedicas para quemprocuraumavaga

NOVONOMERCADO?
SUACARREIRA

Imagem.Paraasentrevistasonline,
procureumlocal simplese tranquilo,
ondevocêfiqueàvontadepara falar
comorecrutador

CURRÍCULOELINKEDIN
PorWendellWagner, fundador
doCurrículo 10 e LinkedIn
TopVoiceCarreira

•Nocurrículo, nãocoloque
dados comoCPF, RG, passaporte,
nomesdemãeepai

•Odocumentodeve conter
nome, endereço, e-mail e telefone

• Formatedeum jeito simples.
Evite cores emodelos chamativos.
Useumasó fonte [TimesNew
Roman,Arial ouVerdana]

•Noobjetivo profissional,
seja focado. Aponteumcargo
específicoouáreas de interesse

•Crie umperfil noLinkedIn. Só
noBrasil hámais de 40milhõesde
usuários ativos [e os recrutadores
consultamaplataforma]

ENTREVISTA
PorPriscillaCouto, Coach
deCarreira e LinkedIn
TopVoiceCarreira 2021

• Estudeaempresa. Entenda
missão, visão e valores; conheça
acultura e comoestá posicionada
nomercado

•Conte a suahistória. Tenha
domínio da sua trajetória, saiba
mostrar resultados, conquistas
eprojetos dosquais participou

• Tenhaconfiança.Olhosnosolhos,
demonstre comovocêéapessoa
certa para a vaga

• Facilite a busca online do
seu perfil. Tenha no currículo
o campo “Objetivo” comnome
de área e/ou vaga

PROCESSOSELETIVO
PorAmandaAragão,Head
deatraçãoe seleçãona
consultoriaMaisDiversidade

•Quemestá começandopode fazer
trabalho voluntário ouentrar em
coletivos universitários e, assim,
coletar experiências concretas
para o currículo

• Participede feiras e eventos
virtuais de carreira. Normalmente,
sãogratuitos ebuscam
novos talentos

•Alémdeconhecer a empresa,
conheçaaposiçãoaqual você
está se candidatando. Analise o
descritivo docargo

•Canditate-se apenaspara
posiçõesque têmaver com
oseuperfil

• Fiqueemcontato comoutros
profissionais, seja diretamente,
seja nas redes sociais de trabalho

Quer debater assuntosdeCarreiras eEmpreendedorismo?Entre para onossogruponoTelegram
digitando@gruposuacarreira. Se quiser apenas receber notícias, participe danossa lista de

distribuiçãodigitando @canalsuacarreira nabarra depesquisa

ComreportagemdeMarinaDayrell,OEstadodeS.Paulo

ESTÁGIOS
Por TiagoMavichian, CEO
daCompanhia deEstágios

•Mantenhao seucadastro
atualizadonasprincipais
plataformasde vagas

•Mantenha seuperfil do LinkedIn
atualizadoefiqueatento aos
anúncios

• Excel, inglês,metodologia ágil e
trabalho voluntário fortalecemo
currículo e atraem recrutadores

• Emquarentena, napandemia,
faça cursos e atualize
conhecimentos.Os recrutadores
vãoperguntar o que você tem feito



CÂNCER EVACINA
A notícia de que o Estado de
São Paulo (onde vivo) vacina-
riapessoas comcomorbidades
deixou minha caixa de mensa-
gens tão cheia quanto minha
paciênciaemrelaçãoapessoas
quenãousammáscaranapan-
demia. Amigos de longa data
ounemtanto,parentesdistan-
tes e próximos, crushes e ex-
-crushes me procuraram com
otimismo: “Você vai tomar
vacina!”. Vou, mas não agora.
Segundo a assessoria de im-
prensa da Secretaria da Saúde
do Estado, outras faixas etá-
rias com comorbidades serão
alcançadas conforme novas
remessasdevacinas foremsen-
dodisponibilizadaspeloPlano
NacionaldeVacinação (PNI)do
Ministério da Saúde. Mas não
há um prazo definido.
Para quem já foi contemplado
na loteria da vacinação ou para
quem ainda está na fila de es-
pera (como eu), as dúvidas são
muitas. Em busca de respostas
objetivas,recorriàSecretariada
Saúde de São Paulo e a Abraão
Dornellas, médico oncologis-
ta do Hospital Israelita Albert
Einstein,indicadopeloInstituto
Vencer o Câncer. O guia rápido
da Fundação do Câncer com
questões sobre a covid também
éumaboafontedeinformação.

PORADRIANAMOREIRA

COVID-19

Tire suas dúvidas

Pacientescomcâncerpodem
tomaravacinacontraa
covid-19?
“Nós temosrecomendadopara
agrandemaioriadospacientes
autilizaçãodavacina”, explica
o médico oncologista Abraão
Dornellas. “Estamos vacinan-
do até pacientes internados.”
Segundo ele, pacientes em
tratamento de quimioterapia
e imunoterapia têm um risco
maior de ter complicações por
covid-19 por causa do sistema
imunológico já debilitado. “A
vacinação para esse grupo é
urgente e deve ser disponibili-
zada o quanto antes.”

Antesdapandemia
outrasvacinasjáeram
recomendadas?
“A gente sempre teve uma reco-
mendaçãodevacinarpacientes
com câncer”, diz Dornellas.
No entanto, é preciso passar

por uma análise de imunidade
(algo rotineiro para pacientes
com câncer) e ter liberação do
médico. “A vacina da gripe, por
exemplo, sempre foi recomen-
dada para pacientes oncológi-
cos”, explica.

Entreasvacinascontraacovid
disponíveisparaopúblico
brasileiro,existeumaqueseja
maisrecomendadaoumenos
recomendadaparapacientes
comcâncer?
“As vacinas são [importantes e]
seguraseestamos levantandoa
bandeiradavacinação.Émuito
triste perder um paciente para
a covid depois de vencer tantas
batalhas contra o câncer", afir-
maDornellas.

Algumasvacinascontracovid
podemdarreações.Parao
pacientecomcâncer, háum
riscomaior?

Aindanãohádadosdepesquisa
da vacinação específicos para
pacientes oncológicos. No que
foi observado até agora, con-
tudo, as reações “parecem ser
iguaisnopacienteoncológicoe
napopulaçãoemgeral.”

Opacienteoncológico
precisadealgumcuidado
extraparaseprevenir
contraacovid?
“Sempre foi recomendadaa la-
vagem de mãos, cuidados com
alimentos, que devem ser bem
lavados, alimentos que vão ao
forno (para o paciente onco-
lógico)”, explica Dornellas.
São medidas básicas para mi-
nimizar os riscos de qualquer
tipo de infecção no paciente
com câncer. Com o coronaví-
rus, o hábito das máscaras se
intensificou não apenas para
quem está com a imunidade
comprometida, mas também

para a população em geral. “As
máscaras vieram para ficar.”

Quaisdocumentosdevemser
levadosnahoradetomara
vacinacontraacovid-19?
Segundo a assessoria de im-
prensa da Secretaria da Saú-
de de São Paulo, é preciso le-
var exames que comprovem
a comorbidade – no caso do
paciente oncológico, pode ser
o laudo médico ou a biópsia,
por exemplo – e também uma
declaração do médico liberan-
do o paciente oncológico para
ser vacinado.

PS:APrefeituradeSãoPaulo
anunciouquepessoascom
comorbidadesacimados18
anos jápodemsecadastrarpara
a “xepa”davacinanospostos
próximosdesua residência (ou
seja,oquesobradevacinas
abertasnofimdodia)

SAÚDE

Tire suas dúvidas
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que informaçãoéamelhor formadequebrar tabus.
Ela temcâncerdemamaedecidiucompartilhar sua
históriaembit.ly/tenho-cancer-e-agora #

SÃO PAULO
IMÓVEIS

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Vista MASP/TRIANON conj, 44m²,
ar cond,total/reform 97324-7101

LITORAL

Vendem-se

APARTAMENTOS
SANTOS
R$220.000 Flat, 50m², próximo
Shopp. e praia. (13)99601-7548 ARTES

E ANTIGUIDADES
COMPRO SELOS
Cédulas, moedas, coleções adian-
tadas. Tratar ☎(11)99797-4117

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

HOSTEL VILA MADALENA
Vendo Alto padrão 11)982398559

SUPERMERCADO
EM SANTOS
420m², fat. R$120mil. Al. R$6500.
Mal trabalhado, pode dobrar. Va-
lor R$350.000. ☎(13)99165-
9102/(13)97421-8933

RELAX /
ACOMPANHANTES

LA MUSE BONECA
Queridinha/Execut 11 954833875

Classificados Um jornalismo que você

pode ler, assistir, ouvir,

compartilhar e dialogar.



ECONOMIA
Aomissãoderendimentosdecontribuintes
ededependenteséumdoserrosque levam
àmalhafina.Tireessaeoutrasdúvidas
específicasembit.ly/ir-estadao-2021
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IMPOSTODERENDA

FUJA DA
MALHAFINA
AentregadadeclaraçãodoImpostode
Renda de Pessoa Física sempre provo-
ca dúvidas entre os contribuintes que
informam anualmente seus rendi-
mentos à Receita Federal. O prazo pa-
ra a entrega começou em 9 de março
e termina no dia 31 de maio. Como a
fiscalização é rigorosa, qualquer erro
ou omissão do trabalhador pode levá-
-lo à malha fina.

Seaindanãodeclarou,corra:oprazoterminanodia31demaio

PARAQUEMADECLARAÇÃOÉOBRIGATÓRIA?
•PessoasfísicasresidentesnoBrasilquereceberam
rendimentostributáveisacimadeR$28.559,70noanode2020.

•Contribuintesquereceberamrendimentos isentos,nãotributáveisou
tributadosexclusivamentenafontecujasomafoisuperioraR$40mil.

•Contribuintesqueobtiveramganhodecapitalnaalienação
debenssujeitoà incidênciade imposto.

•Contribuintesquerealizaramoperaçõesembolsadevalores
tambémdevemprestarcontas.

•TrabalhadoresruraiscomreceitabrutaacimadeR$142mil.

•ProprietáriosdebensvalorizadosempelomenosR$300mil.

COMODECLARAR?
1.Oprocessodepreenchimento
das informaçõesedeenvioda
declaraçãoéfeitopormeiode
umprogramageradordaReceita
Federal.Osoftwareestádisponível
paradownloadnositedareceita
(receita.fazenda.gov.br).

2.Ocontribuintedevereunirtodos
osdocumentosnecessáriospara
adeclaração.Anovidadedeste
anoéaobrigatoriedadedoCPF
paratodososdependentes–o
documentopodeserobtidopela
internetparapessoasde16a25anos
enasunidadesdaReceita,Bancodo
Brasil,CaixaEconômicaFederale
Correiosparaosdemaiscasos.

QUALADIFERENÇAENTREDECLARAÇÃO
SIMPLIFICADAEDECLARAÇÃOCOMPLETA?
Nomomentodepreencheradeclaração,ocontribuinte
podeoptarpelomodelosimplificadooucompletoea
escolhadependedasdespesasaseremabatidasnoIR.

•Adeclaraçãosimplificadaévoltadaaquemtempoucas
despesas.Nestecaso,aReceitacobraumdescontopadrão
de20%sobretodososrendimentostributáveis.Omodelo
podeserusadoporqualquertrabalhador,independentemente
dosrendimentos.

•Adeclaraçãocompleta,porsuavez,éparacontribuintescom
muitasdespesas,principalmentevinculadasadependentes,
comofilhospequenos,nasáreasdesaúdeeeducação.Todos
osgastosdeverãoserinformados.Seasomadadedução
nãoatingirumvalormínimo,osistemaautomaticamente
converteráadeclaraçãoparaomodelosimplificado.

OQUEÉOIMPOSTODERENDA?
OIRéotributocalculadosobrearendado
trabalhadoroudapessoajurídicaapartir
doscomprovantesderendimentosegastos
duranteoano.Nesteano,oprazodeentregados
documentosàReceitaéde9demarçoa30de
abril.OIRédiferentedoImpostodeRendaRetido
naFonte,otributoobrigatoriamenteretidopela
empresaequedeveserdeclaradoemfevereiro
pelafontepagadoraviaDeclaraçãodoImposto
sobreaRendaRetidonaFonte,aDIRF.
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QUEMESTÁISENTO?
•Está isentoquemrecebeu
menosdeR$28.559,70em2020.
Vernestapáginaocasode
quemteverendimentoacima
deR$22.847,76erecebeuauxílio
emergencial.

•Dependenteseaposentados
commaisde65anosquevivem
darendadoINSStambémnão
precisaramprestarcontas.

•A isençãodevesersolicitada
àReceitapormeiodeum
formulário jádisponívelonline.
Ocontribuintedevepreencher
as informaçõeseenviaraoFisco.

•Tambémpodempedir isenção
oscontribuintescomdoenças
crônicascomoSíndromeda
ImunodeficiênciaAdquirida
(AIDS),alienaçãomental,
cardiopatiagrave,cegueira,
contaminaçãopor radiação,
doençadePagetavançada,
doençadeParkinson,esclerose
múltipla,espondiloartrose
anquilosante,fibrosecística,
hanseníase,nefropatia
grave,hepatopatiagrave,
neoplasiamaligna,paralisia
irreversívele incapacitante
etuberculoseativa.

•Nãoseenquadramnos
requisitosacimacontribuintes
querealizamatividade
econômica.

CALENDÁRIODERESTITUIÇÃO
Oprimeiro lotederestituiçãoserá
pagonodia31DEMAIOaosgrupos
prioritários,comoidososacimade60
anosepessoascomdeficiência.Entre
osdemais,quementregaantesrecebe
antes.Contribuintesacimade80têm
prioridadeextra,eprofessores.

•AsdeclaraçõesdoIR2021deverão
serelaboradasexclusivamentepormeio
doProgramaGeradordadeclaração
(PGD)oupeloaplicativoMeuImpostode
Renda.Endereço: receita.fazenda.gov.br.

•Oapppoderáserutilizadoemtabletse
smartphonescomsistemaoperacional
AndroidouiOSetambémestádisponível
nas lojasvirtuaisGooglePlayeAppStore.

•Nãopoderãoenviarasdeclaraçõespelo
MeuImpostodeRendaoscontribuintes
comrendimentostributáveisque
somarammaisdeR$5milhões.

ÉPOSSÍVELRETIFICAROIR?
Sim.Acorreçãoéfeitanopróprio
programadaReceita,aqualquer
momentoduranteoprazodeentrega
eatéoscincoanosseguintes,desde
queadeclaraçãonãoestejasob
procedimentodefiscalização.

MULTADEATRASO
Ocontribuintequeperderoprazo
estarásujeitoàmultade1%sobre
ovalortotaldo impostodevido.A
cobrançamínimapeloatrasofoi
fixadaemR$165,74epoderáatingiro
valormáximodeaté20%dovalordo
impostodevido.Amultamínimapor
atrasoseráaplicadainclusivenocaso
dasdeclaraçõesquenãotenhamde
pagaro imposto.

•Informederendimento:deveserprovidenciado
pela fontepagadora.Odocumentoreporta
àReceitaospagamentos feitosemfavordo
contribuinteduranteoanoeajudamoFisco
acruzarcomosdadosapresentadospela
fontepagadoraparacomprovar impostos
retidosnafonte.

•Comprovantedeimóveis:ocontribuintedeve
declarar todososbensnoIR2021.Emrelaçãoa
imóveis,deveráconstaradatadeaquisição,aárea
total,odocumentodeposse,comooRegistro
de Inscrição(RGI),oendereçoea inscriçãono
ImpostosobreaPropriedadePredialeTerritorial
Urbana,o IPTU.

•Comprovantedeveículos:deveráser informado
amarca,omodelo,anodefabricação,placa
ouregistroeaformadeaquisiçãodoveículo,
incluindoovalorpagonacompra.

•Compraevendadebens:emtodososcasosde
compraouvendadeveículos, imóveisououtros
bens,ocontribuintedeverá informarovalor
pagoouquitadopelocompradorouvendedor,o
endereço,CPFouCNPJdeleeocomprovanteda
aquisiçãodacompraouvenda.

•Saúdeeeducação:comprovantesdeescola,
cursostécnicosesuperiores,pós-graduações
quepodemserdedutíveisparao IR2021devem
serapresentados.Omesmoéválidopararecibos
enotasfiscaisdeplanosdesaúde,consultas
médicas, internaçõeseexamesrealizadospelo
contribuinteoualgumdeseusdependentes.

•Tenhaemmãos:comprovantesdealuguel
(sejaparacomprovarpagamentoourendimento),
declaraçõesdeheranças,doações,empréstimos
ecompraevendadeaçõesnabolsadevalores.

NOVIDADESNOIR2021
HánovidadesparaadeclaraçãodoImposto
deRenda2021,quevaiaté31demaio.Entre
elas,chamaatençãoadevoluçãodoauxílio
emergencial.Confira

DEVOLUÇÃODOAUXÍLIOEMERGENCIAL
PARACONTRIBUINTESQUERECEBERAM
OBENEFÍCIOETAMBÉMTIVERAM
RENDIMENTOSTRIBUTÁVEISACIMA
DER$22.847,76EM2020
Aopreencheradeclaração,osistemadaReceita
Federalgeraumamensageminformando
queforamidentificadosrendimentosque
ultrapassaramos limites.Nessecaso,oauxílio
emergencialprecisaserdevolvido.Opróprio
programageraumaguiaparaopagamento.

DECLARAÇÃOPRÉ-PREENCHIDA
DISPONÍVELPARACONTRIBUINTES
COMCADASTRONOSITEGOV.BR
Adeclaraçãopré-preenchidaédisponibilizada
pelaReceitaFederal jácomvárias informações
docontribuinte,comovalorde ImpostodeRenda
retidonafonte, informaçõessobreatividades
imobiliáriasesobreusodeserviçosmédicos.
Desde2014,estavadisponívelparausuárioscom
certificadodigital.Nesteano,emprojetopiloto,a
Receitaampliouparacontribuintesquetenham
contanoportalgov.brcomníveisverificadoe
comprovado,oqueéfeitocomoCPF/Senhae
duplofatordeautenticação.

USODEE-MAILENÚMERODE
CELULARPARARECEBER
COMUNICAÇÕESDARECEITA
Ocontribuintepoderá informarnadeclaração
oendereçodee-maileonúmerodecelularque
poderãoserutilizadospelaReceitaFederalpara
informaraexistênciademensagens importantes
emsuacaixapostal,comosituaçãodadeclaração
oumesmosecaiunamalhafina.AReceitaressalta
quenãoenviae-mailsemensagenssolicitandoo
fornecimentode informaçõesfiscais,bancáriasou
cadastraisdoscontribuintes.

RESTITUIÇÃOPORMEIODE
CONTASPAGAMENTO
Ocontribuintepoderáreceberarestituição
emcontaspagamento,quesãocontasdigitais
ecommenor lequedeserviços.Basta informar
osdadosbancários.

DECLARAÇÃODECRIPTOMOEDAS
AReceitacrioutrêscódigosespecíficosparaa
declaraçãodecriptoativos.NafichadeBense
Direitos,épossíveldeclararBitcoin (código81),
outrasmoedasdigitais (altcoins;cógido82)e
criptoativosnãoconsideradoscriptomoedas
(paymenttokens;código89).

PARCELAISENTADOSPROVENTOS
DEAPOSENTADORIAPARA
MAIORESDE65ANOS
Quandoocontribuinte informarrecebimento
deproventosdeaposentadoria, reserva
remunerada, reformaepensãodedeclarantes
maioresde65anosnaFichaRendimentos Isentos
eNãoTributáveis,o limitedaparcela isenta
serácalculadoeosvaloresexcedentesserão
automaticamentetransferidosparaa
FichaRendimentosTributáveisRecebidosde
PessoaJurídica (peloTitularoupeloDependente).

Com reportagemdeOEstadodeS.Paulo.
Colaborou: TalitaNascimento

1º lote: 31/05
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COMOENVIAR

FALTAALGUMACOISA?



OLÍVIA TEM DOIS PAPAIS
Autora:MárciaLeite
Ilustrações:TalineSchubach
Editora:CompanhiadasLetrinhas
48págs;R$42,90
Olíviaéumameninaesperta,que
templenanoçãodecomousar
algumaspalavrasparaconseguiro
quedesejadeRauleLuís, seusdois
pais.Eelatemmuitasperguntas.

MEUS DOIS PAIS
Autor:WalcyrCarrasco
Ilustrações:AnaMatsusaki
Editora:Moderna
48págs.;R$45
Quando amãe deNaldo
precisamudar de cidade, ele
acha natural ir morar comopai.
Só não consegue entender por
que amãe e a avó são contra.

PRINCESA KEVIN
Autor:MichaëlEscoffier
Ilustrações:RolandGarrigue
Tradução:LígiaUlian
Editora:CompanhiadasLetrinhas
R$32págs.;R$45
Nodiade ir fantasiadonaescola,
Kevin–ummeninocorajosoe
cheiodecriatividade–nãoquer ir
decaubói,pirataoudragão.
Elequersevestirdeprincesa.

MÃE NÃO É UMA SÓ,
EU TENHO DUAS!
Autoras:NandaMateus
eRaphaelaComisso
Ilustrações:VeridianaScarpelli
Editora:Saíra
32págs.;R$26
Malutemmãeduasmães.Elas
cantam,cozinham,dãobanhoe
muitocarinho.Seráqueterduas
mãesédiferentedeterumasó?

A PRINCESA E A COSTUREIRA
Autora:JanaínaLeslão
Ilustrações:JúniorCaramez
Editora:Metanoia
Quandonasceu,aprincesa
Cíntia foiprometidaemcasamento
aopríncipeFebo.Masaoconhecer
acostureira Isthar,quefariaseu
vestido,elaseapaixonoue
acaboupresa.

POR QUE EU NÃO CONSIGO
GOSTAR DELE/DELA?
Autores:AnnaClaudiaRamos
eAntônioSchimeneck
Editora:OficinaRaquel
86págs.;R$47,30eR$34,90
oe-book
Este livroépara jovensqueseveem
aprisionadosaumapressãoporcriar
laçosheteronormativosenquanto,
naverdade,sentemdesejopor
pessoasdomesmosexo.

DO JEITO QUE A GENTE É
Autora:MárciaLeite
Editora:Ática
184págs.;R$45
RelataasexperiênciasdeChico,
umadolescentequeestátentando
seassumirgay,edeBeá,umagarota
quedetestaaprópriaaparência.

MINHAS DUAS AVÓS
Autora:AnaTeixeira
Editora:Jandaíra
32págs.;R$38
Apartirdaobservaçãodospróprios
netossobreasavósAnaePaula,
aautoraconta,ahistóriadeduas
mulheresmuitodiferentes,que
vivemjuntasnaCasadasFormigas.

ESTE LIVRO É GAY:
E HETERO, E BI, E TRANS…
Autor:JamesDawson
Ilustrações:CharlottePardi
Tradução:RafaelMantovani
Editora:WMFMartinsFontes
274págs.;R$45
Comtextoclaroe ilustrações
engraçadas,éumaespéciede
manualpara jovens leitores,paise
professores–umconviteàreflexão
eumadefesadorespeito.

O GRANDE E MARAVILHOSO
LIVRO DAS FAMÍLIAS
Autora:MaryHoffman
Ilustrações:RosAsquith
Tradução: IsaMesquita
Editora:EdiçõesSM
40págs.;R$51
Retratosensívelebem-humorado
dediferentesexperiênciascom
famíliasextensasoureduzidas,
hetero,homooumonoparentais,
biológicasouadotivasetc..
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CULTURA&LAZER
Destaquenostreaming.AFamíliaMitchelea
RevoltadasMáquinaséumadeliciosaanimação,
paracriançaseadultos, sobreumagrandee
surpreendenteviagem.NaNetflix
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CONTRAA
HOMOFOBIA,
AFAVORDA
DIVERSIDADE

PARACRIANÇAS

O'Estadão'selecionoudez livros
infantise juvenissobregênero,
afetividadeefamíliasplurais
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