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Na Mídia  

05/05/2022| Migalhas 
 

Demarest faz campanha de doação de livros para crianças e adolescentes 

Campanha é realizada em parceria com a Unibes e termina amanhã. 

Dia 23/4 é comemorado o Dia do Livro, uma data escolhida pela Unesco com o objetivo de incentivar a leitura e 

homenagear autores. 

O Demarest Advogados decidiu marcar essa data estimulando não apenas a leitura, mas também a doação de 

livros. 

Em parceria com a Unibes, foram selecionados quatro títulos importantes para as atividades de caráter social 

oferecidas por eles. As obras contribuirão para estimular o senso crítico das crianças, adolescentes e jovens que são 

atendidos pela instituição e fortalecer o movimento de reflexão que a leitura proporciona. 

A meta é arrecadar 15 exemplares de cada título. Assim, todos os jovens atendidos pela unidade de Bom Retiro, SP, 

da Unibes poderão se beneficiar. 

Demarest Advogados convida você a apoiar essa ação, e para isso, iniciou uma parceria com a Livraria Travessa - 

Unidade Pinheiros, onde você poderá comprar um ou mais títulos com facilidade. Após a compra você não 

precisará se preocupar com mais nada! Os livros serão retirados diretamente na livraria e entregues para a Unibes. 

 Como participar? 

1. Escolha um ou mais dentre os títulos abaixo: 

Amoras - Emicida 

O Meu Pé de Laranja Lima - José Mauro de Vasconcelos 

Persépolis - Marjane Satrapi 

Quarto de Despejo - Diário de uma Favelada - Carolina Maria de Jesus 

2. Envie um WhatsApp para a livraria (11 97411-4695) com: 

o nome do(s) livro(s) selecionado(s); 

a especificação de que está apoiando a campanha de Dia do Livro Demarest. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/365305/demarest-faz-campanha-de-doacao-de-livros-para-criancas-e-adolescentes
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3. Finalize o pagamento: 

faça um PIX (CNPJ da Travessa 31.004.013/0005-96) e envie o comprovante por WhatsApp (11 97411-4695) ou e-

mail pinheiros@travessa.com.br; 

também é possível realizar a compra presencialmente na loja situada na rua dos Pinheiros, 513. Eles aceitam as 

demais formas de pagamento. 

 ATENÇÃO: não compre pelo site, somente pelos métodos listados acima. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


