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Apresentação

Pela primeira vez o Demarest reúne e publica 
um Relatório de Cidadania com suas atividades 
de responsabilidade social e sustentabilidade 
realizadas ao longo do ano de 2014.

Vale lembrar aqui que, reunir, consolidar e 
publicar essas informações é algo inédito 
para nós, mas a preocupação com a atuação 
socialmente responsável está presente desde 
sempre na história do nosso escritório.

Em 2013 celebramos 65 anos de existência, 
revisitamos nossa marca, reafirmamos nossos 
valores, fortalecemos nossa identidade e 
seguimos firmes construindo uma trajetória de 
sucesso. São quase sete décadas de inúmeras 
conquistas que fizeram do Demarest um dos 
principais escritórios de advocacia do País. 
Posição de liderança reconhecida não apenas 
no meio jurídico, mas por toda a sociedade. 
Reconhecimento que nos traz orgulho, mas 
também nos faz assumir a tarefa de irmos além da 
prestação de serviços de excelência, estendendo 
nosso compromisso às comunidades onde 
estamos presentes e ao meio ambiente, por meio 
de ações concretas.

Temos consciência de que parte do nosso 
propósito de contribuir para o desenvolvimento 
do Brasil cumpre-se por meio de uma conduta 

cidadã que tem se dado, principalmente, em 
três frentes – Pro Bono, Ações Sociais e Leis de 
Incentivo – por meio de parcerias estabelecidas 
com agentes e instituições sociais de competência 
e ética reconhecidas.  

Afinal, faz parte do jeito de ser do Demarest 
construir pontes que aproximem, unam e 
fortaleçam. Assim, acreditamos e investimos 
na construção de relacionamentos confiáveis 
e duradouros – com nossos colaboradores, 
clientes, fornecedores e com toda a sociedade – 
capazes de gerar uma força transformadora que 
promova o bem.

Estamos extremamente felizes por podermos 
entregar este balanço da atuação social 
do Demarest em 2014. Não somente pelas 
ações realizadas, mas porque são resultado 
da disposição e envolvimento dos nossos 
colaboradores. Além disso, a publicação deste 
primeiro relatório sela um compromisso e 
nos encoraja a continuarmos esse trabalho, 
contribuindo para que muitos outros relatórios 
sucedam a este. 

Você é nosso convidado, junte-se a nós!

Um forte abraço.
Diretoria Executiva
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GEntE compromissaDa com GEntE
O Demarest sempre incentivou seus colaboradores a praticar ações 
voltadas ao bem-estar da comunidade onde atua, à proteção 
ao meio ambiente e à sustentabilidade. Mas, nos últimos dois 
anos, essas atividades ganharam força com a reorganização da 
atuação do Grupo de Responsabilidade Social do Demarest, com 
o envolvimento de um número cada vez maior de colaboradores, 
representando diferentes áreas em encontros mensais, com 
planejamento e foco na realização de ações eficazes.

Integrado por colaboradores e sócios do escritório, tendo 
como coordenadora a sócia Luciana Tornovsky, o Grupo de 
Responsabilidade Social procura unir a comunidade Demarest em 
torno de um objetivo comum: promover ações sociais voltadas 
sobretudo às áreas da educação e da saúde.

Foi com essa orientação que, ao longo de 2014, os colaboradores 
reforçaram o compromisso do Demarest e realizaram importantes 
ações, impactando a vida de milhares de pessoas.

7
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Campanha de Doação
de Sangue – São Paulo

hospitAl sÍrio-libAnÊs

A ciência avançou muito e fez inúmeras 
descobertas, mas ainda não foi encontrado 
um substituto para o sangue humano. Por 
isso, sempre que uma pessoa precisa de uma 
transfusão de sangue, ela só pode contar com a 
solidariedade de outras pessoas. 

“A doação de sangue é um ato de cidadania, de amor 

ao próximo, que já está sendo abordado no Demarest 

em parceria com o Banco de Sangue do Hospital 

Sírio-Libanês. Parabéns aos participantes da edição 

2014! Venham repetir a colaboração e aos que não nos 

conhecem aproveitem a data de 2015 e venham realizar 

este ato de amor ao próximo!”

Patrícia Scuracchio, médica do Banco de Sangue 
Hemoterapeuta do Instituto Sírio-Libanês.
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No Brasil, apenas 300 mil pessoas doam sangue 
mensalmente, o que corresponde a 1,8% da 
população, segundo o Ministério da Saúde. Índice 
muito abaixo da necessidade dos bancos de 
sangue em todo o País.

Para ajudar a melhorar esta realidade, o 
Demarest, em parceria com o Hospital Sírio-
Libanês,  convidou seus colaboradores a doarem 
sangue. E o resultado alcançado foi de mais de 
50 bolsas de sangue coletadas, que juntas podem 
salvar mais de 200 vidas. 
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Campanha 
de Reciclagem

museu do ComputAdor

Preservar a história da computação, recuperando, 
conservando e expondo computadores e artefatos 
que contam a evolução da tecnologia no Brasil 
e no mundo. Esta é a principal missão do Museu 
do Computador, associação cultural idealizada e 
formada por profissionais das mais variadas áreas 
de informática.

E para cumprir este objetivo o Museu do 
Computador conta com doações do chamado 
“lixo eletrônico”, peças obsoletas que são 

utilizadas pelo Museu, tanto reciclando 
componentes, como selecionando-os para a 
utilização no acervo da organização.

A fim de contribuir com o Museu, o Demarest 
organizou uma arrecadação e doação de cartuchos, 
impressoras, telefones sem fio, fones de ouvido, 
celulares antigos e carregadores de baterias entre 
os colaboradores, além de dezenas de teclados, 
cabos de rede, entre outros aparelhos eletrônicos 
que não eram mais utilizados.
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Páscoa das Crianças 
Cei Celso dAniel 

Localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo, 
no bairro Cidade Líder, o Centro de Educação 
Infantil Celso Daniel acolhe crianças na creche 
e pré-escola. Mantida pela Prefeitura de São 
Paulo, a escola atende crianças das comunidades 
carentes da região. 

No mês de abril, o Demarest, por meio do Grupo 
de Responsabilidade Social, arrecadou entre 
os colaboradores mais de R$ 3 mil, que foram 
revertidos para a compra de ovos de Páscoa e 
bolos de chocolate. Os doces adquiridos foram 
entregues pelos colaboradores, proporcionando 
às cerca de 100 crianças beneficiadas pela ação 
uma festa de Páscoa mais doce.

“Todos temos consciência de que existem pessoas que 

precisam de ajuda, mas ter contato direto com essas 

pessoas é algo que faz pensar e que muda a sua visão 

sobre muita coisa. Mas o mais importante foi ter feito a 

diferença na vida daquelas crianças. Muitas delas não 

teriam ganhado nada na Páscoa se não fosse a nossa 

doação. Antes, eu acharia que é uma bobagem, mas o 

olhar de cada uma delas me provou que não. Bom saber 

que um trabalho de formiguinha, que muitos podem 

achar de pouco valor, possa causar tanto impacto. Só 

não descobri se o impacto maior foi em mim ou neles.”  

Erica Seko, colaboradora do Demarest Advogados.
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“Ajudar é muito mais do que amenizar o frio físico. O simples 

fato de contribuir já nos deixa feliz, e o mais importante é que as 

pessoas necessitadas saibam que sempre existe alguém que pode 

fazer algo por elas. Nos últimos anos foram mais de 4 mil peças 

de roupas doadas. Em média arrecadamos cerca de 400 peças por 

ano. Com esta arrecadação ajudamos a Campanha do Governo 

do Estado e alguns asilos indicados por participantes do Grupo de 

Responsabilidade Social. Aos poucos conseguimos unir pessoas 

com vontade de fazer a diferença.”

Márcia Mazzarin, colaboradora do Demarest Advogados.

Campanha do Agasalho 
–“Roupa boa a gente doa”

Fundo soCiAl de solidAriedAde 
do estAdo de são pAulo

A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – 
FUSSESP, tendo como parceiros todas as Secretarias 
de Estado, empresários e a sociedade civil.

O FUSSESP, com o apoio dos diversos segmentos da 
sociedade, planeja estratégias, estabelece locais de 
arrecadação e coordena ações para ajudar milhares 
de famílias carentes a enfrentar o inverno com mais 
segurança, dignidade e calor humano.
As doações são encaminhadas a entidades 
assistenciais, hospitais, albergues da Capital e de 
todos os Municípios do Estado de São Paulo.

Em 2014, a ação teve o mote “Roupa boa a gente doa” 
e contou com a solidariedade dos colaboradores 
do Demarest que, juntos, arrecadaram mais de 
10 caixas de roupas.
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Festa Julina
CAsA do pequeno CidAdão

A Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 
Aparecida é um serviço de proteção social 
especial de alta complexidade, previsto no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
Sua finalidade é oferecer acolhida a crianças 
e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos, 
cujas famílias ou responsáveis encontram-se 
temporariamente impossibilitados de 
cumprir sua função de cuidado e proteção, 
respeitando-se os princípios legais da 
brevidade e excepcionalidade. 

“Deus dá as batalhas mais difíceis aos 

melhores soldados. Ninguém vence sozinho, 

nem no campo, nem na vida. Frases ditas 

pelo Papa Francisco e que expressam muito 

bem a relação entre Pequeno Cidadão e 

Demarest Advogados. Nossa festa julina 

aconteceu porque o Demarest existe e 

são ações como essas que promovem o 

crescimento de nossas crianças, jovens e 

adolescentes.”

Alfredo Mazzoni, Casa do Pequeno Cidadão 
Nossa Senhora Aparecida.

Ela funciona como moradia transitória até que 
seja viabilizado o retorno à família de origem 
– isto é, que a Vara da Infância e da Juventude 
autorize a volta da criança para sua casa – 
ou o encaminhamento para família substituta. 
A entidade é mantida por meio de doações 
de pessoas físicas e jurídicas.

Além de contribuir por meio do FUMCAD (veja 
na página 39), o Demarest auxiliou a Casa na 
organização de uma festa julina para as crianças 
e adolescentes do abrigo. A festa contou com 
doces, comidas e brincadeiras típicas e a presença 
de colaboradores da empresa.
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Calendário 
Happy Down

AssoCiAção dAs voluntáriAs do 
hospitAl inFAntil dArCy vArgAs

O Calendário Happy Dow tem como objetivo 
incentivar a inclusão social das pessoas 
com síndrome de Down, por meio de fotos, 
desmistificando conceitos e promovendo a 
conscientização sobre as potencialidades e 
direitos de pessoas com Down. 

Criado em 2006 pela Happy Down, organização 
sem fins lucrativos formada por familiares de 
pessoas com a síndrome, o Calendário é vendido 
anualmente e tem seu lucro repassado para o 
Grupo Síndrome de Down da Associação das 
Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas.

Em 2014, o Grupo de Responsabilidade Social 
do Demarest, em parceria com a Associação dos 
Voluntários, realizou a venda de 200 calendários 
para os seus colaboradores, arrecadando um total 
de R$ 4 mil, revertidos para o Hospital Infantil 
Darcy Vargas, referência em terapias ocupacionais 
para as crianças com Down.

“Participar do Grupo de Responsabilidade 

Social foi um presente pra mim e ajudar a 

campanha do calendário foi gratificante. 

Quando eu tive a confirmação da 

Síndrome de Down da minha Rafaella,  

tive a indicação do Hospital Darcy Vargas 

e desde então conheço o trabalho das 

voluntárias. O hospital atende crianças 

do país inteiro com fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, 

para estimulá-las a andar, a falar e na 

introdução das atividades mais básicas do 

cotidiano da vida escolar. Tenho certeza de 

que, com a nossa ajuda, eles conseguiram 

ajudar muitas famílias carentes.” 

Flávia Regina dos Santos, colaboradora 
do Demarest Advogados.
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Doação de 
Brinquedos

Cei Celso dAniel, Abrigo 
Joselito lopes mArtins e
ColAborAdores brAsAnitAs

Em outubro, o Demarest realiza a tradicional 
Festa da Família com a presença de colaboradores 
e familiares e, em 2014, o evento teve uma 
ação especial. 

O Grupo de Responsabilidade Social organizou 
na festa um local onde os filhos dos colaboradores 
poderiam trazer brinquedos, livros e DVDs 
infantis para doação. 

As doações foram direcionadas ao CEI Celso 
Daniel, na Zona Leste de São Paulo, e ao abrigo 
Joselito Lopes Martins, localizado no bairro de 
Santa Cecília. Outra parte das doações também 
foi direcionada para os filhos dos colaboradores 
da empresa terceirizada responsável pela limpeza 
do Demarest, a Brasanitas.

“São essas atitudes, aparentemente simples, que mudam, 

mesmo que seja um pouquinho, a vida das pessoas que 

recebem as arrecadações e a consciência de quem participa 

dessas ações. Foi muito emocionante ver a vontade dos 

colaboradores de participarem da ação idealizada pelo 

Grupo de Responsabilidade Social, reconhecendo, assim, 

a importância dessas ações.” 

Ana Paula Vargas, colaborada do Demarest Advogados.
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Setembro Vermelho 

Em 2013, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou 
que os problemas do coração são a primeira causa de 
mortes no mundo, sendo responsáveis por 43% dos óbitos. 
A Campanha Siga Seu Coração e Tome Uma Atitude, 
idealizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, tem o 
objetivo de alertar a população sobre a importância de agir 
de modo preventivo sobre as doenças cardiovasculares por 
meio da adoção de hábitos saudáveis.

instituto lAdo A 
lAdo pelA vidA
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“O Demarest Advogados foi uma das mais importantes parcerias para 

o Instituto Lado a Lado em 2014. A união foi fundamental na missão 

de propagar a informação como principal ferramenta para prevenir 

doenças. Conseguimos trabalhar todas as campanhas do Instituto com o 

escritório: Setembro Vermelho, Vencer com Autoestima (Outubro Rosa) 

e Novembro Azul e ficamos muito felizes e gratos por terem abraçado a 

nossa causa. Para nós, que levamos a informação para todas as esferas 

e públicos, ter o apoio do Demarest foi de grande importância para 

fomentar a discussão da saúde também neste segmento!”

Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida.

No mês de setembro, a campanha tem suas ações 
intensificadas ao promover o movimento nacional 
Setembro Vermelho. O mês foi escolhido em 
homenagem ao dia do coração, comemorado em 
29 de setembro.

E o Demarest Advogados entrou com tudo na 
onda do Setembro Vermelho, realizando aferição 
de pressão arterial, exame de glicemia, colesterol 
e hepatite C para seus colaboradores, oferecendo 
a palestra com o Dr. Marcelo Sampaio, médico 
cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

e promovendo o Dia Vermelho, no qual os 
colaboradores foram convidados a vestir uma peça de 
roupa ou acessórios vermelhos simbolizando o apoio à 
campanha. 

Com foco nos clientes, a empresa também 
disponibilizou folders informativos e pequenos 
chocolates em embalagem vermelha nas salas de 
reuniões e todos os arranjos de flores também foram 
produzidos em tons de vermelho ao longo do mês. Além 
disso, o prédio do escritório em Pinheiros teve o seu 
exterior iluminado com lâmpadas na cor da campanha.  
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Pedrinho nasceu em 2013 e nos seus primeiros 
dias de vida foi diagnosticado com uma síndrome 
rara chamada SIC (Síndrome do Intestino Curto). 
A única coisa que pode salvar a sua vida é um 
procedimento que só acontece nos EUA e que 
chega a custar entre 800 mil e 1 milhão de dólares, 
fora os custos com estadia e medicamentos. Por 
isso, um grupo chamado Amigos do Pedrinho 
se reuniu e, de uma forma diferente, está 
conseguindo transformar em realidade o sonho 
de ver esse menino crescer. Hoje, graças a muitas 
colaborações, Pedrinho já está nos Estados 
Unidos e começou o seu tratamento.

Amigos do pedrinho

Brownie do
Pedrinho

E os colaboradores do Demarest também fizeram 
a parte deles. No dia 30 de outubro e no dia 6 de 
novembro, as unidades de Pinheiros e da Líbero 
receberam uma integrante do grupo de parceiros 
que vendeu brownies, brigadeiros e pães de mel 
para angariar fundos para a campanha “Ajude o 
Pedrinho”.

Foram vendidos mais de 300 brownies, 80 kits 
com quatro brigadeiros cada e cerca de 20 
pães de mel. Além disso, a campanha recebeu 
doações em dinheiro das equipes dos escritórios 
de Campinas e Brasília que também foram 
direcionadas para a conta do garotinho.

“Mais uma vez agradeço de todo 

o coração pela ajuda prestada! 

O Pedrinho abraça a cada um de 

vocês. Deus abençoe!”

Maria Fernanda Torrano, Campanha 
Amigos do Pedrinho.

Foto divulgação.



19

Festa da Primavera 
CAsA trAnsitóriA Frei FAbiAno 
de Cristo - lAr bAtuÍrA

A Casa Transitória Frei Fabiano de Cristo trabalha em 
São Paulo no atendimento de Serviço Social, distribuição 
de cesta básica, escola de primeiro grau, lar dos idosos, 
creche, orientação maternal, confecção de enxovais 
para bebês, atendimento médico, farmácia alopática e 
homeopática e cursos profissionalizantes. 

“Agradecemos mais uma vez o Escritório Demarest 

e convidamos todos os envolvidos que venham nos 

visitar, será um prazer recebê-los para que possam 

conhecer um pouco mais desta Casa que acolhe e 

abriga tantos irmãos necessitados.”

Sandra J. Biancalana, Casa Transitória Frei Fabiano de Cristo.

Anualmente a Casa promove a Festa 
da Primavera, que tem por objetivo 
arrecadar fundos para o Lar Batuíra, asilo 
mantido pela instituição, que cuida de 
18 senhoras e dá assistência a gestantes 
e crianças cadastradas que moram em 
comunidades vizinhas.

O Demarest contribuiu para a realização 
da festa com doações de refrigerantes, 
flores, balões de gás coloridos e 
artigos descartáveis, além de uma 
arrecadação em dinheiro obtida entre os 
colaboradores do escritório.
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 “A parceria com o Demarest 

Advogados já nos rendeu a doação 

de cerca de 1,5 mil cupons, sendo 

muito benéfica para os objetivos da 

nossa Campanha. Agradecemos a 

colaboração e o apoio e esperamos  

sempre contar com a participação 

do Demarest.” 

Ana Paula Dantas, Central de Campanhas
da Santa Casa de São Paulo.

A campanha “Cupom é Vida”, promovida pela Santa 
Casa de São Paulo, tem o objetivo de arrecadar 
doações de cupons fiscais, sem CPF, que são 
revertidos em prol da construção do Centro Infantil 
de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos. 

A campanha visa oferecer dignidade e diminuir 
o sofrimento de pacientes com doenças sem 
possibilidade de cura. 

Sempre preocupado com as questões sociais, 
o Demarest Advogados é um dos postos 
de arrecadação da campanha, incentivando 
a participação de colaboradores, clientes e 
fornecedores.

sAntA CAsA de são pAulo 

Cupom é Vida 
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McDia Feliz 
grAACC

A campanha McDia Feliz é coordenada 
nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald 
e reverte a renda de um dia de venda dos 
sanduíches Big Mac em São Paulo, Barueri, 
Osasco e Taboão da Serra para o GRAACC 
e Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema.

O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos 
que garante a crianças e adolescentes 
com câncer todas as chances de cura, com 
qualidade de vida. Para alcançar sua missão, 
oferece um tratamento eficaz e humano, com 
profissionais capacitados, recursos tecnológicos, 
equipamentos e vem se especializando, ao longo 
de seus 23 anos de existência, em tratar os tipos 
mais complexos de tumores infantis. Além disso, 
investe em pesquisa e ensino. 

O Grupo de Responsabilidade Social do 
Demarest ajudou a vender tíquetes antecipados 
para o McDia Feliz 2014 e brindes personalizados 
do GRAACC, como camisetas, canetas, chaveiros 
e canecas, no valor de R$ 4,4 mil.

“Para ampliar ainda mais seus resultados, 

o GRAACC inaugurou em novembro de 

2013 o anexo da primeira fase de expansão 

de seu hospital, que conta com um centro 

de radioterapia modular especializada 

em oncologia pediátrica, associando a 

mais moderna tecnologia, especialização, 

integração e humanização. Mas nada disso 

seria possível sem a participação ativa de 

muitos parceiros, como o Demarest. Por 

isso, gostaríamos de agradecer imensamente 

a parceria nesta luta diária de combate ao 

câncer infantil.”

Sergio De Gang, GRAACC.
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Outubro Rosa 
instituto lAdo A 
lAdo pelA vidA

O movimento popular internacionalmente 
conhecido como Outubro Rosa é comemorado 
em todo o mundo. O nome remete à cor do laço 
rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra 
o câncer de mama e estimula a participação da 
população, empresas e entidades.

Em 2014, o Demarest participou da iniciativa, 
em parceria com o Instituto Lado a Lado pela 
Vida,  colorindo as luzes da fachada na cor da 
campanha, decorando o escritórios com flores 
rosas e distribuindo folders informativos aos seus 
clientes e colaboradores. 
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“De nada adianta empreendermos os nossos 

esforços na defesa dos direitos dos clientes, 

se negligenciamos o nosso bem mais precioso 

– a saúde – e deixarmos, com isso, de zelar por 

nossos interesses pessoais e profissionais, que 

envolvem os próprios clientes.”

Luciana Goulart Penteado, sócia do Demarest Advogados.

Mas as principais ações foram as iniciativas 
educativas, como a palestra do oncologista 
do Centro de Oncologia do Hospital São 
José, Dr. Fernando Maluf, e da psicóloga que 
cuida de mulheres em tratamento de câncer, 
Vania Barbosa França, sobre a importância da 
prevenção e também da autoestima em mulheres 
diagnosticadas que enfrentam o tratamento 
contra a doença, ou o plantão de dicas realizado 
pela enfermeira oncológica Izabel Cristina 
Rodrigues que esteve à disposição de todas as 
colaboradoras do escritório a fim de alertar e tirar 
dúvidas sobre a importância do autoexame. 

Além disso, todos os colaboradores do escritório 
foram convidados a se vestir de rosa mostrando 
apoio à campanha.



24 Campanhas Responsabilidade Social 360°

Novembro Azul 
instituto lAdo A 
lAdo pelA vidA

O câncer de próstata é o câncer mais frequente em 
homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não 
melanoma. Estatísticas apontam que a cada seis 
homens, um é portador da doença.

No intuito de conscientizar a população masculina sobre a 
doença, visando à diminuição da taxa de mortalidade, que 
ainda é alta, o Instituto Lado a Lado pela Vida e a Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU) desenvolveram o Novembro 
Azul, uma iniciativa que já faz parte do calendário nacional 
das campanhas de prevenção no Brasil. O objetivo é 
combater a doença e, principalmente, motivar a população 
masculina a fazer exames preventivos.
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“Participar da Campanha ‘Novembro Azul’, assim como de todas 

as outras que o nosso Grupo de Responsabilidade Social promove, 

foi uma honra. O grupo firmou uma parceria com o Instituto Lado 

a Lado pela Vida para divulgação da cartilha ’12 toques sobre o 

câncer de próstata’ e foi muito feliz no objetivo de conscientizar e 

incentivar os colaboradores a se prevenirem. Tivemos uma grande 

participação das demais pessoas no escritório, que vestiram 

literalmente a cor azul no mês de novembro.”

Samuel Vigiano, colaborador do Demarest Advogados.

Mantendo o interesse pela saúde de seus colaboradores,  
o Demarest esteve em parceria com o Instituto Lado 
a Lado apoiando a campanha e participando ativamente, 
desde a iluminação do prédio da sede, em São Paulo, 
com a cor da campanha, até a distribuição de 
informações relevantes sobre o câncer de próstata 
aos colaboradores e clientes.

No dia 17 de novembro, dia mundial de combate ao 
câncer de próstata, houve ainda o “Bigoday”, quando 
todos os colaboradores foram convidados a vestir 
a cor azul e tirar fotos com bigodinhos de EVA que 
representavam a campanha.
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“Foi uma das maiores campanhas que o Demarest Campinas 

fez, reunindo três grandes condomínios empresariais da região 

onde atualmente trabalham mais de 14 mil pessoas. O Centro de 

Hematologia e Hemoterapia de Campinas/Unicamp disse ter sido 

uma das campanhas que mais renderam bolsas de sangue no ano 

de 2014. Foi muito gratificante ver o Demarest à frente de uma 

campanha tão significativa para a população.”

Vanessa Jardini, colaboradora do Demarest Advogados, em Campinas.

Campanha de Doação 
de Sangue – Campinas

Centro de hemAtologiA 
e hemoterApiA dA uniCAmp

Nos dias 6, 9 e 14 de agosto, o escritório do 
Demarest em Campinas foi parceiro da Coliers 
International em uma campanha de doação 
de sangue para o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da UNICAMP. As coletas foram 
feitas em um ônibus adaptado, oferecido pela 
própria UNICAMP.

A partir do interesse do Demarest Campinas 
em realizar uma Campanha de Doação de 
Sangue,  a administradora do condomínio onde 
o escritório da empresa está localizado, a Coliers 
International, decidiu realizar a campanha e ainda 
expandir a ação para outros dois condomínios 
que administra, aumentando consideravelmente 
o público impactado.

Ao final, entre colaboradores do Demarest 
e dos condomínios, foram coletadas 124 bolsas 
de sangue. 
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Sacolinhas de Natal
unibes

A Unibes – União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar 
Social – atende toda sociedade paulistana, no 
âmbito social, auxiliando crianças, jovens, adultos 
e idosos. A instituição recebe, principalmente, 
aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade 
e risco social.

Os programas desenvolvidos pela Unibes, 
fundada há quase cem anos, têm como base 
dar oportunidades e ajudar a formar cidadãos 
autônomos, por meio de projetos nas áreas de 
promoção humana, educação, saúde e cultura.

“Presentear uma criança é doar diversão, 

carinho, alegria e principalmente despertar um 

sorriso puro e verdadeiro. A contribuição do 

Demarest com as sacolinhas de Natal para a 

UNIBES fez a alegria das nossas crianças que, 

sem essa ajuda, não comemorariam a mágica 

vinda do Papai Noel.”

Gabriel Zitune, vice-presidente da área da Criança 
e do Adolescente da UNIBES.

No mês de dezembro, a instituição cria a ação 
Sacolinhas de Natal, na qual voluntários doam 
uma sacola que contém uma roupa, um sapato 
e um brinquedo para as crianças atendidas 
pela instituição.

Como parte das atividades do Grupo de 
Responsabilidade Social – RS360°, o Demarest, 
por mais um ano, investiu na ação, ajudando 
as mais de 130 crianças apoiadas pela instituição 
a terem um natal com mais solidariedade.
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incEntivanDo o bEm
O Demarest acredita que a inclusão social e a educação, em seu 
sentido mais amplo, exercem papel decisivo na construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Assim, essas duas áreas têm sido 
o foco e o destino dado aos recursos do escritório em projetos 
amparados pelas chamadas leis de incentivo fiscal. 
 
Os projetos apoiados são selecionados anualmente por um comitê 
interno. Nesse processo são escolhidos aqueles que demonstrem 
maior alinhamento com a identidade do Demarest, além do 
impacto social e benefícios que possam trazer à sociedade.
 
Em 2014 os recursos aportados via renúncia fiscal  – FUMCAD, 
Lei Rouanet e Lei do Esporte – foram destinados a diferentes 
projetos culturais e esportivos, beneficiando diretamente mais 
de 60 mil pessoas.
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Por meio da Lei Roaunet, que possibilita a 
empresas e cidadãos aplicarem uma parte do 
imposto de renda devido em projetos culturais, 
o Demarest patrocinou em 2014 o espetáculo 
musical “Rita Lee Mora ao Lado”.

A peça conta a história de um dos grandes ícones 
do rock and roll nacional desde seus primeiros 
passos na música até a sua fase como estrela do 
rock. O musical é uma adaptação do livro “Rita 
Lee Mora ao Lado”, de Henrique Bartsch, e esteve 
em cartaz em São Paulo, no Teatro das Artes - 
Shopping Eldorado durante oito meses.

Espetáculo Musical –
Rita Lee Mora ao Lado



31

“O projeto só tem a agradecer às leis 

de incentivo, sua importância para 

fomentação de cultura no País e agradece, 

em especial, ao apoio recebido do 

Demarest, pois sem esse apoio e confiança 

a concretização e realização do espetáculo 

musical ‘Rita Lee Mora ao Lado’ não teria 

sido possível.”

Edinho Rodrigues, Brancalyone Produções Artísticas.
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Localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, 
na comunidade do Jaguaré, o Instituto Reciclar 
é uma organização sem fins lucrativos que 
desenvolve um programa de educação para o 
trabalho, direcionado a jovens de 14 a 19 anos 
em situação de vulnerabilidade e risco social.

O objetivo é proporcionar aos adolescentes 
oportunidades de educação e aprendizado 
profissional para promoção de sua autoestima, 
inclusão social e exercício pleno da cidadania. 
Por meio do FUMCAD, o Demarest atua como 
um dos mantenedores do Instituto, estendendo 
também junto à sociedade o seu compromisso 
de atuação responsável e proximidade com 
seu entorno.

Instituto Reciclar
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“Participo do Conselho do Instituto Reciclar 

desde 2010 e desde então aprendi a admirar 

o projeto e a dedicação extrema das pessoas 

que trabalham para mantê-lo, possibilitando 

a esses jovens carentes a oportunidade do 

primeiro trabalho e continuando a apoiá-los 

em seus segundos e terceiros empregos. O 

Demarest pode sentir orgulho em ser um dos 

mantenedores desse projeto.” 

Altamiro Boscoli, sócio do Demarest e conselheiro 
do Instituto Reciclar.

Fotos: acervo Instituto Reciclar.
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O Instituto Passe de Mágica é uma organização 
não governamental idealizada pela ex-jogadora 
da seleção brasileira de basquete Paula 
Gonçalves, a Magic Paula.

O Instituto foi criado em 2004 com o objetivo 
inicial de desenvolver atividades de esporte 
educacional, oferecendo a prática lúdica do 
basquete e diversas atividades complementares 
a crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Entre 2004 e 2012, 

Instituto 
Passe de Mágica
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“O apoio ao Passe de Mágica demonstra 

o quanto o Demarest expressa seu 

compromisso ético com esporte e questões 

sociais. Tivemos a oportunidade de 

compartilhar com os colaboradores e 

associados nossa visão de esporte e temos 

certeza que esta união entre a iniciativa 

privada, governo e sociedade civil é 

fundamental para transformarmos nosso 

País, promovendo esporte, ética e cidadania.”  

William Fernando Boudakian de Oliveira, 
Coordenador de Projetos - Instituto Passe de Mágica.

o Projeto Basquete ganhou consistência e passou 
de 200 beneficiários em dois núcleos para 780 
beneficiários em sete núcleos, localizados em 
São Paulo, Diadema e Piracicaba.

Alinhado com os valores do Instituto, que 
são Ética, Excelência, Coragem, Inovação e 
Comprometimento, o Demarest apoiou o projeto, 
reforçando o compromisso da empresa em 
contribuir para a melhoria da educação e para a  
inclusão social através do esporte. 

Fotos: acervo Instituto Passe de Mágica.
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Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), o Instituto Olga Kos trabalha 
pela inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual, atendendo crianças, jovens e adultos, 
particularmente com Síndrome de Down.

Criado há sete anos na cidade de São Paulo, 
o instituto facilita o acesso de pessoas com 
deficiência a atividades artísticas e esportivas 

Instituto Olga Kos 
de Inclusão Cultural

Foto: acervo Instituto Olga Kos – Fotógrafa: Geovanna.
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“Ressaltamos a importância da doação do Demarest, não somente 

pelo apoio financeiro, mas pelo fato de o Instituto Olga Kos ter sido 

contemplado com a confiança e estima da empresa. Na certeza de 

comungar das mesmas perspectivas de respeito e atenção às pessoas 

com deficiência intelectual e da importância desse trabalho para a 

construção da autonomia e cidadania dessas pessoas, esperamos 

prosperar juntos nessa caminhada.”

Wolf Vel Kos Trambuch, presidente do Instituto Olga Kos.

por meio de oficinas de arte, cujo objetivo é 
ampliar os canais de comunicação e expressão, 
e oficinas de esporte, que estimulam o 
desenvolvimento motor e melhoram 
a qualidade de vida.

O Demarest contribuiu, também por meio do 
FUMCAD, para a compra de material esportivo e 
de uniformes para os alunos das aulas de karatê 
e taekwondo, práticas inseridas nas oficinas de 
esporte e que atendem 1,1 mil alunos.

Fotos: acervo Instituto Olga Kos – Fotógrafa: Pétala Lopes.
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O projeto “Atletas do Futuro – Fundo 
Paraesportivo Brasil-Alemanha” é uma iniciativa 
do Esporte Clube Pinheiros em parceria com o 
Instituto Sócio Cultural Brasil-Alemanha (ISCBA).

Seu objetivo é unir os esforços de empresas e 
instituições alemãs e brasileiras para proporcionar 
o desenvolvimento do paraesporte brasileiro, 
incentivar a formação esportiva e contribuir para 
a inclusão social e a capacitação profissional de 
pessoas com deficiência.

Atletas do Futuro

instituto sóCio CulturAl 
brAsil – AlemAnhA e esporte 
Clube pinheiros

Acreditando no sucesso do projeto, o Demarest 
patrocinou também, por meio da Lei do Esporte, 
a Exposição Atletas do Futuro, evento que 
aconteceu no Club Transatlântico, em São Paulo, 
e teve foco nas Paraolimpíadas do Rio de Janeiro 
de 2016 e nos paratletas brasileiros.

“O apoio do Demarest à iniciativa mostra não 

apenas a preocupação com a responsabilidade 

social, mas também o espírito de vanguarda 

sempre presente nas ações do escritório. 

O paraesporte brasileiro ainda carece de apoio 

do governo e também, principalmente, 

da iniciativa privada, por conta de uma 

percepção equivocada da sociedade em 

relação às pessoas portadoras de deficiência. 

Como patrocinadores do projeto, esperamos 

contribuir para mudar essa percepção.”

André Alarcon, sócio do Demarest.

Foto divulgação.
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A Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 
Aparecida é uma sociedade civil, de caráter 
assistencial, que oferece atendimento convencional 
ao menor em situação de risco, cujos direitos 
reconhecidos na Lei tenham sido violados ou 
ameaçados. A entidade, localizada na cidade de 
São Paulo, visa garantir o direito fundamental à 
convivência familiar através de retorno à família 
natural ou inserção em família substituta (adoção).

A organização também mantém o compromisso com a 
comunidade e com as famílias das crianças abrigadas, 
por meio de cursos e informações oferecidos pela Vara 
da Infância e da Juventude, executando um trabalho 
socioeducativo junto às famílias.

O apoio do Demarest à instituição se dá por meio do 
FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente –, que permite às empresas doarem 
até 1% do valor devido de imposto de renda.

Casa do Pequeno Cidadão 
Nossa Senhora Aparecida
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A tradução literal da expressão latina Pro Bono é “para o bem”. 
O que significa que o trabalho Pro Bono caracteriza-se como 
uma atividade gratuita e voluntária. Entretanto, ela se diferencia 
do voluntariado por ser exercida com caráter e competências 
profissionais, mantendo, ainda assim, o fato de ser uma atividade 
não remunerada.

A advocacia Pro Bono pode ser definida como a prestação gratuita 
de serviços jurídicos na promoção do acesso à Justiça e não deve 
ser confundida com a assistência jurídica pública gratuita, prevista 
na Constituição Federal (artigo 5°, inciso LXXIV e artigo 134). 

A assistência jurídica gratuita é um dever intransferível do Estado 
e, na maior parte das vezes, é realizada na atuação das Defensorias 
Públicas da União e dos Estados e por meio de convênios entre 
esses órgãos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

41
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Nos últimos anos a discussão e consolidação da 
realização da advocacia Pro Bono vem ganhando 
força em toda a América Latina. No Brasil, em 
especial, o tema ganhou espaço nos dois últimos 
anos, alcançando inclusive forte adesão da 
sociedade civil ao debate, com a OAB buscando 
promover a regulamentação da prática do Pro 
Bono em nível federal.

O Demarest Advogados vem acompanhando de 
perto essa discussão, ao mesmo tempo que busca 
fortalecer e consolidar a prática. Na verdade, 
podemos afirmar que o Demarest trabalha com 
causas Pro Bono desde o início de suas atividades 

Para o bem…

e mesmo antes de qualquer regulamentação 
oficial. Esta atuação esteve sempre baseada 
no Jeito de Ser do Demarest, que valoriza a 
proximidade e senso de responsabilidade, 
estendendo o compromisso que mantém 
com seus clientes e colaboradores também à 
sociedade e ao meio ambiente, por meio de 
ações sustentáveis e socialmente responsáveis. 
Como um escritório de advocacia full service, 
atuando em diferentes áreas do Direito, o 
Demarest pode oferecer uma ampla gama 
de serviços às entidades assistidas pelos seus 
esforços e trabalhos Pro Bono.

Muitas das ações Pro Bono realizadas pelo 
Demarest são oriundas da parceria com a Lex 
Mundi, principal associação mundial de escritórios 
independentes de advocacia. Outras demandas 
chegam pelo Instituto Pro Bono e também por 
intermédio dos próprios colaboradores (sócios, 
advogados, estagiários e equipe administrativa).
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“A advocacia Pro Bono deveria ser incorporada no dia a dia de 

todos os escritórios, mediante a definição de critérios e valores 

éticos e levando em consideração a estrutura, o porte e as 

especialidades de cada escritório. A seleção dos clientes 

e casos Pro Bono a serem atendidos pelos escritórios é um 

grande desafio. O Demarest, com o porte que possui, pode e deve 

continuar com essa prática. Damos muita importância a essa 

ação em nosso escritório.”

Luciana Tornovsky, sócia e membro da Comitê Pro Bono do Demarest.

Um exemplo foi a indicação pelo escritório de 
advocacia uruguaio Guyer & Regules, membro 
da Lex Mundi, sobre a necessidade específica da 
SOS Children’s Village International. Neste caso, 
a nossa área Trabalhista ofereceu um parecer 
completo sobre um contrato de trabalho realizado 
no Brasil. Foi uma parceria pontual que atendeu 
totalmente às necessidades da organização, que 
trabalha em favor do desenvolvimento social de 
acordo com a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Crianças para promover 
esses direitos no mundo todo.

É neste contexto que o Demarest Advogados 
realiza ações Pro Bono para entidades sem fins 
lucrativos e com atuação social, tendo suas 
atividades reconhecidas no Brasil e no mundo. 
Para orientar essa atuação, o escritório conta 
com um Comitê Pro Bono, formado  pelos sócios 
Cassia Pizzotti, Catarina Rodrigues, Claudio 
Mattos, Luciana Tornovsky e Rafael Gagliardi.
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instituto AkAtu 
Organização não governamental sem fins 
lucrativos que trabalha pela conscientização 
e mobilização da sociedade para o Consumo 
Consciente. O Demarest presta assistência 
jurídica gratuita ao Instituto Akatu há muitos 
anos, principalmente nas áreas Societária, 
Contratual, Tributária e Trabalhista.

sou do esporte
Organização que visa estabelecer um novo 
conceito de investimento no esporte, o patrocínio 
sustentável, dando a oportunidade para que 
empresas de todos os tamanhos e ramos possam 
investir no esporte, sem cotas mínimas de 
patrocínio, apoiando atletas, times e ONGs com 
produtos, serviços ou recursos financeiros.
 
A Sou do Esporte é parceira do Demarest desde 
seu surgimento, sendo atendida pela equipe 
de Contratos.

Conheça algumas das instituições atendidas 
pelas ações Pro Bono do Demarest:

instituto tomie ohtAke 
Parceiro de muitos anos do Demarest 
Advogados, de quem recebe apoio em ações 
Trabalhistas e Contencioso Cível, o instituto tem 
como proposta apresentar as novas tendências 
da arte nacional e internacional, além daquelas 
que são referências nos últimos 50 anos, 
coincidindo com o período de trabalho da 
artista plástica japonesa, naturalizada brasileira, 
que dá nome ao espaço: Tomie Ohtake.

sos Children’s villAge 
internAtionAl 
Organização não governamental presente em 
133 países, atua desde 1949 com vistas a garantir 
a crianças e adolescentes o direito à convivência 
familiar e comunitária. Recebeu apoio do 
Demarest na área Trabalhista. 

“A parceria com o Demarest Advogados 

nasceu junto com nosso espaço cultural. 

Ao longo destes quase 14 anos, o 

escritório tornou-se um grande aliadono 

desenvolvimento de nossas atividades sociais 

e culturais, garantindo o sucesso irrevogável 

de nossas ações!”

Ricardo Ohtake, presidente do Instituto Tomie Ohtake.

“A parceria com o Demarest foi fundamental 

porque ao montar um modelo novo de 

marketing esportivo, por meio do Clube 

de Patrocínio, queríamos garantir clareza, 

transparência e principalmente a sustentação 

jurídica dos processos de investimento para 

as empresas.”

Fabiana Bentes, sócia-executiva do Clube de Patrocínio 
do Sou do Esporte.
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mAsp 
O Museu de Arte de São Paulo é o mais importante 
museu de arte ocidental do Hemisfério Sul. Seu 
acervo é tombado pelo Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN desde 1969, e possui 
atualmente cerca de 8 mil peças. O Demarest 
oferece ao MASP  atendimento na área Trabalhista, 
na modalidade Pro Bono.

unibes 
A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
atende toda sociedade paulistana, auxiliando 
crianças, jovens, adultos e idosos que vivem 
em situação de vulnerabilidade. O Demarest é 
parceiro há muitos anos da UNIBES, oferecendo 
atendimento Pro Bono na área do Societário.

yopo bvbA 
Com sede na Bélgica, esta organização 
trabalha para acabar com a violência sexual e a 
discriminação de gênero predominante no setor 
de tecnologia. Está se constituindo no Brasil e 
vem recebendo apoio do Demarest na área do 
Direito Societário. 

instituto CeFAC
Formado por um grupo de profissionais atuantes 
na área da saúde, da cultura e da educação, 
o Instituto CEFAC (Centro de Especialização 
em Fonoaudiologia Clínica) busca soluções para 
tornar serviços mais acessíveis para a maioria 
da população. Entre esses projetos, o instituto 
vem trabalhando no Solar Ear que desenvolve 
aparelhos auditivos digitais recarregáveis para 
crianças e jovens de baixa renda, abrindo o 
caminho para que frequentem uma escola e 
tenham acesso à educação. O Demarest apoia 
o CEFAC desde 2013, oferecendo atualmente 
atendimento Pro Bono na área de Contratos.

“Nos últimos anos, o escritório Demarest 

Advogados tem apoiado o Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social em 

suas questões jurídicas, sendo um parceiro 

importante para a estruturação de projetos 

inovadores e ações que impulsionam o 

investimento social privado no Brasil. Além 

da assessoria jurídica, a parceria estende-se a 

atividades de disseminação de conhecimento 

e campanhas para fomentar uma cultura de 

doação no País.”

Celina Yamanaka, Instituto para o Desenvolvimento 
do Investimento Social (Idis).

idis 
O Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social — IDIS tem por objetivo 
promover o engajamento de indivíduos, famílias, 
empresas e comunidades no Investimento Social 
Privado (ISP). O Demarest realiza serviços Pro 
Bono para o IDIS nas áreas do Direito Societário 
e Trabalhista. 

instituto sóCio CulturAl 
brAsil-AlemAnhA 
Instituição sem fins lucrativos, que tem o 
objetivo de realizar e fomentar projetos culturais, 
sociais, esportivos e ações voltadas aos idosos 
e a determinadas áreas da saúde. Em 2014, o 
Demarest realizou um trabalho Pro Bono para o 
instituto na área de Propriedade Intelectual.
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