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Para saber
mais, acesse:

Mães merecem rede
de apoio integral

Mais expostas às mudanças econômicas e sociais ampliﬁcadas pela pandemia,
as mulheres sentiram os efeitos dos novos tempos também na saúde emocional. Por isso, a SulAmérica dedicou um olhar especial a esse público, em particular às mães. Foi lançado o movimento #VamosApoiarAsMães, com ações
voltadas à recolocação proﬁssional, ao apoio psicológico e nutricional –tudo
gratuito e com a ajuda dos parceiros Catho, eduK e Psicologia Viva.
Como forma de apoio, a SulAmérica convida as mães a participarem de iniciativas gratuitas de recolocação proﬁssional e de sessões de suporte com psicólogos e nutricionistas, como explica Patrícia Coimbra, vice-presidente de
Capital Humano, Administrativo, Sustentabilidade e Marketing do grupo: “O
equilíbrio entre as saúdes física, emocional e ﬁnanceira é fundamental para
viver de forma plena agora e no futuro. E é isso que vamos oferecer até dia 31 de
maio para as mães de todo o Brasil”.

APRESENTADO POR

APRESENTADO POR

Conheça a história de quatro mulheres inspiradoras
que tiveram de se reinventar durante a pandemia
“Até o início da pandemia, eu tinha uma papelaria voltada à personalização para festas
infantis. Tudo foi cancelado por causa do
coronavírus. Então passei a oferecer cestas de
piquenique. Era uma forma de me adequar
ao novo momento e criar um produto que
pudesse fazer parte das atividades em casa,
na sala, com a participação das crianças e dos
pais. Hoje tenho cerca de 15 fornecedores, que
fazem do pão às almofadinhas, e também passei a oferecer cestas temáticas. Trabalho o lado
emocional para lidar com todas as demandas
de uma proﬁssional e mãe ao mesmo tempo. Se
errou um dia, tenta acertar no outro.”
Juliana Rochembach, 36 anos, de Joinville
(SC), formada em Farmácia, dona da
Vai Ter Pic Nic e embaixadora
da Rede Mulher Empreendedora (RME)

Fotos: Arquivo pessoal

“Sou organizadora e decoradora de
eventos sociais. Com a pandemia, me
vi sem receita de entrada, e as despesas
continuaram. Decidi abrir uma empresa
para suprir a falta de entrada ﬁnanceira quando pararam as comemorações
presenciais. Trabalho com presentes,
como ﬂores e chocolates, além de 'festas
em caixa', um kit com tudo de que as
famílias precisam para continuarem a
comemorar os momentos importantes,
trazendo um pouco de alegria na pandemia. Além de ser um sonho antigo, o
novo projeto trouxe uma realização, e
consegui me sustentar nesse período.
Quando tudo isso passar, espero continuar com esse projeto, como um agregador na renda e, quem sabe, uma nova
opção para a aposentadoria.”
Adriana Carlson Maitino, 58 anos, de
São Paulo, organizadora de eventos e
dona da AM Presentes Personalizados

“Eu já vinha com diﬁculdades de me inserir
no mercado de trabalho antes da pandemia.
Com a piora da situação, resolvi colocar em
prática uma ideia que já vinha amadurecendo: fazer um bazar de usados. Comecei
oferecendo as roupas para criança pelo
Instagram. Logo tivemos de mudar para
um espaço maior e montamos uma loja na
garagem. Sonho em ter um espaço só meu.
Claro que há um desgaste emocional pela
falta de tempo e de uma rede de apoio para
cuidar das minhas ﬁlhas. Mas me sinto útil
por mostrar às pessoas que o mercado de
roupas usadas cumpre um papel ao ajudar a
economizar gastos e ser mais sustentável.”
TatianeDiasMazzieri,28anos,
deItapecericadaSerra(GrandeSãoPaulo)
e dona do Brechó Malorê

“Trabalhava na área administrativa de uma agência de
publicidade e perdi o emprego
pouco antes da pandemia. Estava na busca de outro trabalho quando a economia parou.
Então achei na costura de roupa de cama infantil a chance
de trabalhar com o que amo!
A costura ajuda a manter a cabeça no lugar e a pagar as contas. Passar por essa mudança
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 dedico às costuras.”
Tutti Fukuda, 51 anos, de São Paulo, publicitária,
costureira e dona da Romii Costuras
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Fuja
do leão
sem
cair na
malha
ﬁna
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Para anunciar: ( 11 ) 3855 - 2001 • anunciar.classiﬁcados@estadao.com

IMPOSTO DE RENDA

Ainda não fez sua declaração? Conheça novas regras e
não perca o prazo: a entrega tem de ser feita até 31 de maio
PÁGs. 4 e 5

MERCADO DE TRABALHO
COVID-19
DIVERSIDADE

O que escrever no currículo e como se posicionar na entrevista

Tire suas dúvidas sobre a vacinação de pacientes com câncer

PÁGs. 2

PÁGs. 3

Livros infantis ajudam a falar de morte e despedida com crianças

PÁG. 6

ESTE EXEMPLAR É UMA CORTESIA DE S/A O ESTADO DE S.PAULO – ESTADÃO EXPRESSO. DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 14.517/2007, COMBINADO COM A LEI 5.250/1967. MANTENHA A CIDADE LIMPA – NÃO JOGUE ESTE MATERIAL EM VIA PÚBLICA
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Imagem. Para as entrevistas online,
procure um local simples e tranquilo,
onde você ﬁque à vontade para falar
com o recrutador

EMPREGOS
SUA CARREIRA

NOVO NO MERCADO?
Currículo, LinkedIn, entrevista. O Estadão conversou com quatro
especialistas no assunto e trouxe dicas para quem procura uma vaga

CURRÍCULO E LINKEDIN
Por Wendell Wagner, fundador
do Currículo 10 e LinkedIn
Top Voice Carreira

PROCESSO SELETIVO
Por Amanda Aragão, Head
de atração e seleção na
consultoria Mais Diversidade

• No currículo, não coloque
dados como CPF, RG, passaporte,
nomes de mãe e pai

• Quem está começando pode fazer
trabalho voluntário ou entrar em
coletivos universitários e, assim,
coletar experiências concretas
para o currículo

• O documento deve conter
nome, endereço, e-mail e telefone

• Participe de feiras e eventos
virtuais de carreira. Normalmente,
são gratuitos e buscam
novos talentos

• Formate de um jeito simples.
Evite cores e modelos chamativos.
Use uma só fonte [Times New
Roman, Arial ou Verdana]

• Além de conhecer a empresa,
conheça a posição a qual você
está se candidatando. Analise o
descritivo do cargo

• No objetivo proﬁssional,
seja focado. Aponte um cargo
especíﬁco ou áreas de interesse

• Canditate-se apenas para
posições que têm a ver com
o seu perﬁl

• Crie um perﬁl no LinkedIn. Só
no Brasil há mais de 40 milhões de
usuários ativos [e os recrutadores
consultam a plataforma]

• Fique em contato com outros
proﬁssionais, seja diretamente,
seja nas redes sociais de trabalho

ENTREVISTA
Por Priscilla Couto, Coach
de Carreira e LinkedIn
Top Voice Carreira 2021

ESTÁGIOS
Por Tiago Mavichian, CEO
da Companhia de Estágios

• Estude a empresa. Entenda
missão, visão e valores; conheça
a cultura e como está posicionada
no mercado

• Mantenha o seu cadastro
atualizado nas principais
plataformas de vagas

• Conte a sua história. Tenha
domínio da sua trajetória, saiba
mostrar resultados, conquistas
e projetos dos quais participou

• Mantenha seu perﬁl do LinkedIn
atualizado e ﬁque atento aos
anúncios

• Tenha conﬁança. Olhos nos olhos,
demonstre como você é a pessoa
certa para a vaga

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

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

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram
digitando @gruposuacarreira. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de
distribuição digitando @canalsuacarreira na barra de pesquisa

Com reportagem de Marina Dayrell, O Estado de S.Paulo

• Em quarentena, na pandemia,
faça cursos e atualize
conhecimentos. Os recrutadores
vão perguntar o que você tem feito

AdrianaMoreira é jornalista do Estadão e acredita
que informação é a melhor forma de quebrar tabus.
Ela tem câncer de mama e decidiu compartilhar sua
história em bit.ly/tenho-cancer-e-agora

#
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SAÚDE

COVID-19

CÂNCER E VACINA
Tire suas dúvidas

PORADRIANAMOREIRA

A notícia de que o Estado de
São Paulo (onde vivo) vacinaria pessoas com comorbidades
deixou minha caixa de mensagens tão cheia quanto minha
paciência em relação a pessoas
que não usam máscara na pandemia. Amigos de longa data
ou nem tanto, parentes distantes e próximos, crushes e ex-crushes me procuraram com
otimismo: “Você vai tomar
vacina!”. Vou, mas não agora.
Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde
do Estado, outras faixas etárias com comorbidades serão
alcançadas conforme novas
remessas de vacinas forem sendo disponibilizadas pelo Plano
Nacional de Vacinação (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 espera (como eu), as dúvidas são
muitas. Em busca de respostas
objetivas,recorriàSecretariada
Saúde de São Paulo e a Abraão
Dornellas, médico oncologista do Hospital Israelita Albert
Einstein,indicadopeloInstituto
Vencer o Câncer. O guia rápido
da Fundação do Câncer com
questões sobre a covid também
é uma boa fonte de informação.

IMÓVEIS

Pacientescomcâncerpodem
tomaravacinacontraa
covid-19?

“Nós temos recomendado para
a grande maioria dos pacientes
a utilização da vacina”, explica
o médico oncologista Abraão
Dornellas. “Estamos vacinando 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 disponibilizada o quanto antes.”
Antesdapandemia
outrasvacinasjáeram
recomendadas?

“A gente sempre teve uma recomendação de vacinar pacientes
com câncer”, diz Dornellas.
No entanto, é preciso passar

LITORAL

SÃO PAULO

Alugam-se

Vendem-se

COMERCIAIS

APARTAMENTOS

ZONA SUL
AV PAULISTA

Vista MASP/TRIANON conj, 44m²,
ar cond,total/reform 97324-7101

SANTOS

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

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

Ainda não há dados de pesquisa
da vacinação específicos para
pacientes oncológicos. No que
foi observado até agora, contudo, as reações “parecem ser
iguais no paciente oncológico e
na população em geral.”

Entreasvacinascontraacovid
disponíveisparaopúblico
brasileiro,existeumaqueseja
maisrecomendadaoumenos
recomendadaparapacientes
comcâncer?

O paciente oncológico
precisa de algum cuidado
extra para se prevenir
contra a covid?

“As vacinas são [importantes e]
seguras e estamos levantando a
bandeira da vacinação. É muito
triste perder um paciente para
a covid depois de vencer tantas
batalhas contra o câncer", afirma Dornellas.
Algumasvacinascontracovid
podemdarreações.Parao
pacientecomcâncer, háum
riscomaior?

“Sempre foi recomendada a lavagem de mãos, cuidados com
alimentos, que devem ser bem
lavados, alimentos que vão ao
forno (para o paciente oncológico)”, explica Dornellas.
São medidas básicas para minimizar os riscos de qualquer
tipo de infecção no paciente
com câncer. Com o coronavírus, o hábito das máscaras se
intensificou não apenas para
quem está com a imunidade
comprometida, mas também

Classificados

para a população em geral. “As
máscaras vieram para ficar.”
Quaisdocumentosdevemser
levadosnahoradetomara
vacinacontraacovid-19?

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde de São Paulo, é preciso levar 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 liberando o paciente oncológico para
ser vacinado.
PS: A Prefeitura de São Paulo
anunciou que pessoas com
comorbidades acima dos 18
anos já podem se cadastrar para
a “xepa” da vacina nos postos
próximos de sua residência (ou
seja, o que sobra de vacinas
abertas no ﬁm do dia)

Um jornalismo que você
pode ler, assistir, ouvir,
compartilhar e dialogar.

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS
HOSTEL VILA MADALENA

Vendo Alto padrão 11)982398559

ARTES
E ANTIGUIDADES
COMPRO SELOS

Cédulas, moedas, coleções adiantadas. Tratar ☎(11)99797-4117

SUPERMERCADO
EM SANTOS

420m², fat. R$120mil. Al. R$6500.
Mal trabalhado, pode dobrar. Valor R$350.000. ☎ (13)991659102/(13)97421-8933

RELAX /
ACOMPANHANTES
LA MUSE BONECA

Queridinha/Execut 11 954833875
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Aomissãoderendimentos de contribuintes
e de dependentes é um dos erros que levam
à malha ﬁna. Tire essa e outras dúvidas
especíﬁcas em bit.ly/ir-estadao-2021

ECONOMIA
IMPOSTO DE RENDA

FUJA DA
MALHA FINA
Se ainda não declarou, corra: o prazo termina no dia 31 de maio

A entrega da declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Física sempre provoca dúvidas entre os contribuintes que
informam anualmente seus rendimentos à Receita Federal. O prazo para 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.

PARA QUEM A DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA?
• Pessoas físicas residentes no Brasil que receberam
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020.
•Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 40 mil.
•Contribuintes que obtiveram ganho de capital na alienação
de bens sujeito à incidência de imposto.
•Contribuintes que realizaram operações em bolsa de valores
também devem prestar contas.
•Trabalhadores rurais com receita bruta acima de R$ 142 mil.
•Proprietários de bens valorizados em pelo menos R$ 300 mil.

COMO DECLARAR?
1. O processo de preenchimento
das informações e de envio da
declaração é feito por meio de
um programa gerador da Receita
Federal. O software está disponível
para download no site da receita
(receita.fazenda.gov.br).
2.O contribuinte deve reunir todos
os documentos necessários para
a declaração. A novidade deste
ano é a obrigatoriedade do CPF
para todos os dependentes – o
documento pode ser obtido pela
internet para pessoas de 16 a 25 anos
e nas unidades da Receita,Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e
Correios para os demais casos.

O QUE É O IMPOSTO DE RENDA?
O IR é o tributo calculado sobre a renda do
trabalhador ou da pessoa jurídica a partir
dos comprovantes de rendimentos e gastos
durante o ano. Neste ano, o prazo de entrega dos
documentos à Receita é de 9 de março a 30 de
abril. O IR é diferente do Imposto de Renda Retido
na Fonte, o tributo obrigatoriamente retido pela
empresa e que deve ser declarado em fevereiro
pela fonte pagadora via Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, a DIRF.

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.

São Paulo, sexta-feira 21 de maio de 2021 |

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO
O primeiro lote de restituição será
pago no dia 31 DE MAIO aos grupos
prioritários, como idosos acima de 60
anos e pessoas com deﬁciência. Entre
os demais, quem entrega antes recebe
antes. Contribuintes acima de 80 têm
prioridade extra, e professores.

1º lote: 31/05
2º lote: 30/06
3º lote: 30/07
4º lote: 31/08
5º lote: 30/09

QUEMESTÁISENTO?
• Está isento quem recebeu
menos de R$ 28.559,70 em 2020.
Ver nesta página o caso de
quem teve rendimento acima
de R$ 22.847,76 e recebeu auxílio
emergencial.
• Dependentes e aposentados
com mais de 65 anos que vivem
da renda do INSS também não
precisaram prestar contas.
• A isenção deve ser solicitada
à Receita por meio de um
formulário já disponível online.
O contribuinte deve preencher
as informações e enviar ao Fisco.
• Também podem pedir isenção
os contribuintes com doenças
crônicas como Síndrome da
Imunodeﬁciência Adquirida
(AIDS), alienação mental,
cardiopatia grave, cegueira,
contaminação por radiação,
doença de Paget avançada,
doença de Parkinson, esclerose
múltipla, espondiloartrose
anquilosante, ﬁbrose cística,
hanseníase, nefropatia
grave, hepatopatia grave,
neoplasia maligna, paralisia
irreversível e incapacitante
e tuberculose ativa.
• Não se enquadram nos
requisitos acima contribuintes
que realizam atividade
econômica.

COMO ENVIAR
• As declarações do IR 2021 deverão
ser elaboradas exclusivamente por meio
do Programa Gerador da declaração
(PGD) ou pelo aplicativo Meu Imposto de
Renda. Endereço: receita.fazenda.gov.br.
• O app poderá ser utilizado em tablets e
smartphones com sistema operacional
Android ou iOS e também está disponível
nas lojas virtuais Google Play e App Store.
• Não poderão enviar as declarações pelo
Meu Imposto de Renda os contribuintes
com rendimentos tributáveis que
somaram mais de R$ 5 milhões.

É POSSÍVEL RETIFICAR O IR?
Sim. A correção é feita no próprio
programa da Receita, a qualquer
momento durante o prazo de entrega
e até os cinco anos seguintes, desde
que a declaração não esteja sob
procedimento de ﬁscalização.

MULTA DE ATRASO
O contribuinte que perder o prazo
estará sujeito à multa de 1% sobre
o valor total do imposto devido. A
cobrança mínima pelo atraso foi
ﬁxada em R$ 165,74 e poderá atingir o
valor máximo de até 20% do valor do
imposto devido. A multa mínima por
atraso será aplicada inclusive no caso
das declarações que não tenham de
pagar o imposto.
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FALTAALGUMACOISA?
•Informederendimento:deve ser providenciado
pela fonte pagadora. O documento reporta
à Receita os pagamentos feitos em favor do
contribuinte durante o ano e ajudam o Fisco
a cruzar com os dados apresentados pela
fonte pagadora para comprovar impostos
retidos na fonte.
•Comprovantedeimóveis:o contribuinte deve
declarar todos os bens no IR 2021. Em relação a
imóveis, deverá constar a data de aquisição, a área
total, o documento de posse, como o Registro
de Inscrição (RGI), o endereço e a inscrição no
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana, o IPTU.
•Comprovantedeveículos:deverá ser informado
a marca, o modelo, ano de fabricação, placa
ou registro e a forma de aquisição do veículo,
incluindo o valor pago na compra.
•Compraevendadebens: em todos os casos de
compra ou venda de veículos, imóveis ou outros
bens, o contribuinte deverá informar o valor
pago ou quitado pelo comprador ou vendedor, o
endereço, CPF ou CNPJ dele e o comprovante da
aquisição da compra ou venda.
•Saúdeeeducação:comprovantes de escola,
cursos técnicos e superiores, pós-graduações
que podem ser dedutíveis para o IR 2021 devem
ser apresentados. O mesmo é válido para recibos
e notas ﬁscais de planos de saúde, consultas
médicas, internações e exames realizados pelo
contribuinte ou algum de seus dependentes.
•Tenhaemmãos:comprovantes de aluguel
(seja para comprovar pagamento ou rendimento),
declarações de heranças, doações, empréstimos
e compra e venda de ações na bolsa de valores.
NOVIDADESNOIR2021
Há novidades para a declaração do Imposto
de Renda 2021, que vai até 31 de maio. Entre
elas, chama atenção a devolução do auxílio
emergencial. Conﬁra
DEVOLUÇÃODOAUXÍLIOEMERGENCIAL
PARACONTRIBUINTESQUERECEBERAM
OBENEFÍCIOETAMBÉMTIVERAM
RENDIMENTOSTRIBUTÁVEISACIMA
DER$22.847,76EM2020
Ao preencher a declaração, o sistema da Receita
Federal gera uma mensagem informando
que foram identiﬁcados rendimentos que
ultrapassaram os limites. Nesse caso, o auxílio
emergencial precisa ser devolvido. O próprio
programa gera uma guia para o pagamento.

DECLARAÇÃOPRÉ-PREENCHIDA
DISPONÍVELPARACONTRIBUINTES
COMCADASTRONOSITEGOV.BR
A declaração pré-preenchida é disponibilizada
pela Receita Federal já com várias informações
do contribuinte, como valor de Imposto de Renda
retido na fonte, informações sobre atividades
imobiliárias e sobre uso de serviços médicos.
Desde 2014, estava disponível para usuários com
certiﬁcado digital. Neste ano, em projeto piloto, a
Receita ampliou para contribuintes que tenham
conta no portal gov.br com níveis veriﬁcado e
comprovado, o que é feito com o CPF/Senha e
duplo fator de autenticação.
USODEE-MAILENÚMERODE
CELULARPARARECEBER
COMUNICAÇÕESDARECEITA
O contribuinte poderá informar na declaração
o endereço de e-mail e o número de celular que
poderão ser utilizados pela Receita Federal para
informar a existência de mensagens importantes
em sua caixa postal, como situação da declaração
ou mesmo se caiu na malha ﬁna. A Receita ressalta
que não envia e-mails e mensagens solicitando o
fornecimento de informações ﬁscais, bancárias ou
cadastrais dos contribuintes.
RESTITUIÇÃOPORMEIODE
CONTASPAGAMENTO
O contribuinte poderá receber a restituição
em contas pagamento, que são contas digitais
e com menor leque de serviços. Basta informar
os dados bancários.
DECLARAÇÃODECRIPTOMOEDAS
A Receita criou três códigos especíﬁcos para a
declaração de criptoativos. Na ﬁcha de Bens e
Direitos, é possível declarar Bitcoin (código 81),
outras moedas digitais (altcoins; cógido 82) e
criptoativos não considerados criptomoedas
(payment tokens; código 89).
PARCELAISENTADOSPROVENTOS
DEAPOSENTADORIAPARA
MAIORESDE65ANOS
Quando o contribuinte informar recebimento
de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarantes
maiores de 65 anos na Ficha Rendimentos Isentos
e Não Tributáveis, o limite da parcela isenta
será calculado e os valores excedentes serão
automaticamente transferidos para a
Ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica (pelo Titular ou pelo Dependente).

Com reportagem de O Estado de S. Paulo.
Colaborou: Talita Nascimento
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Destaquenostreaming. A Família Mitchel e a
Revolta das Máquinas é uma deliciosa animação,
para crianças e adultos, sobre uma grande e
surpreendente viagem. Na Netﬂix

CULTURA & LAZER
PARA CRIANÇAS

CONTRA A
HOMOFOBIA,
A FAVOR DA
DIVERSIDADE

ESTE LIVRO É GAY:
E HETERO, E BI, E TRANS…
Autor: James Dawson
Ilustrações: Charlotte Pardi
Tradução: Rafael Mantovani
Editora: WMF Martins Fontes
274 págs.; R$ 45
Com texto claro e ilustrações
engraçadas, é uma espécie de
manual para jovens leitores, pais e
professores – um convite à reﬂexão
e uma defesa do respeito.

O GRANDE E MARAVILHOSO
LIVRO DAS FAMÍLIAS
Autora: Mary Hoﬀman
Ilustrações: Ros Asquith
Tradução: Isa Mesquita
Editora: Edições SM
40 págs.; R$ 51
Retrato sensível e bem-humorado
de diferentes experiências com
famílias extensas ou reduzidas,
hetero, homo ou monoparentais,
biológicas ou adotivas etc..

O 'Estadão' selecionou dez livros
infantis e juvenis sobre gênero,
afetividade e famílias plurais
ComreportagemdeMariaFernanda
Rodrigues,OEstadodeS.Paulo

MINHAS DUAS AVÓS
Autora: Ana Teixeira
Editora: Jandaíra
32 págs.; R$ 38
A partir da observação dos próprios
netos sobre as avós Ana e Paula,
a autora conta, a história de duas
mulheres muito diferentes, que
vivem juntas na Casa das Formigas.

estadaoexpresso@estadao.com

MÃE NÃO É UMA SÓ,
EU TENHO DUAS!
Autoras: Nanda Mateus
e Raphaela Comisso
Ilustrações: Veridiana Scarpelli
Editora: Saíra
32 págs.; R$ 26
Malu tem mãe duas mães. Elas
cantam, cozinham, dão banho e
muito carinho. Será que ter duas
mães é diferente de ter uma só?

OLÍVIA TEM DOIS PAPAIS
Autora: Márcia Leite
Ilustrações: Taline Schubach
Editora: Companhia das Letrinhas
48 págs; R$ 42,90
Olívia é uma menina esperta, que
tem plena noção de como usar
algumas palavras para conseguir o
que deseja de Raul e Luís, seus dois
pais. E ela tem muitas perguntas.

A PRINCESA E A COSTUREIRA
Autora: Janaína Leslão
Ilustrações: Júnior Caramez
Editora: Metanoia
Quando nasceu, a princesa
Cíntia foi prometida em casamento
ao príncipe Febo. Mas ao conhecer
a costureira Isthar, que faria seu
vestido, ela se apaixonou e
acabou presa.

MEUS DOIS PAIS
Autor: Walcyr Carrasco
Ilustrações: Ana Matsusaki
Editora: Moderna
48 págs.; R$ 45
Quando a mãe de Naldo
precisa mudar de cidade, ele
acha natural ir morar com o pai.
Só não consegue entender por
que a mãe e a avó são contra.

POR QUE EU NÃO CONSIGO
GOSTAR DELE/DELA?
Autores: Anna Claudia Ramos
e Antônio Schimeneck
Editora: Oﬁcina Raquel
86 págs.; R$ 47,30 e R$ 34,90
o e-book
Este livro é para jovens que se veem
aprisionados a uma pressão por criar
laços heteronormativos enquanto,
na verdade, sentem desejo por
pessoas do mesmo sexo.

PRINCESA KEVIN
Autor: Michaël Escoﬃer
Ilustrações: Roland Garrigue
Tradução: Lígia Ulian
Editora: Companhia das Letrinhas
R$ 32 págs.; R$ 45
No dia de ir fantasiado na escola,
Kevin – um menino corajoso e
cheio de criatividade – não quer ir
de caubói, pirata ou dragão.
Ele quer se vestir de princesa.

DO JEITO QUE A GENTE É
Autora: Márcia Leite
Editora: Ática
184 págs.; R$ 45
Relata as experiências de Chico,
um adolescente que está tentando
se assumir gay, e de Beá, uma garota
que detesta a própria aparência.
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