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Mensagem da
Presidente

Fico feliz em poder compartilhar com vocês que o meu compromisso, ao
assumir a presidência da Unibes em 2018, se mantém forte e já apresenta
resultados. A sustentabilidade financeira e o cuidado na aplicação dos
nossos recursos em todos os setores da instituição seguem nos guiando
na missão de transformar a vida de milhares de pessoas.
Nesse propósito, tenho a sorte de contar com o engajamento e o
entusiasmo de um time completo: diretores e conselheiros voluntários,
colaboradores, parceiros e voluntários em todas as áreas. Um grupo
incrível que, com seu trabalho e apoio, colabora para que possamos
gerenciar e otimizar o uso de recursos de forma mais eficiente a cada dia.

A transformação
social em que
acreditamos
está presente
diariamente
nos programas
da Unibes que
atendem pessoas
em todas as fases
da vida.

A transparência continua sendo um pilar importante da instituição. Por
esse motivo, a prestação de contas aos patrocinadores e parceiros na
esfera pública e privada é um dos pontos prioritários na gestão da Unibes.
Esse cuidado é essencial para mantermos nossa credibilidade e para
abrirmos espaço para novas oportunidades que se baseiam na seriedade e
nos resultados do nosso trabalho.
A transformação social em que acreditamos está presente diariamente
nos programas da Unibes que atendem pessoas em todas as fases da vida.
A parceria dos governos e da iniciativa privada é fundamental para que
possamos continuar promovendo a mudança na realidade de milhares de
crianças, jovens, famílias e idosos.
Reitero meu orgulho por fazer parte dessa missão e deixo aqui meu
convite para que venham conhecer melhor essa instituição centenária que
já faz parte da história da cidade de São Paulo.

Denise Zaclis Antão - Presidente da Unibes.
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Unibes
“O mandamento de
Guemilut Chassadim
(os atos de bondade)
vai além da prática
de Tzedaká (justiça
social). A Tzedaká é feita
com bens materiais e
o Chessed é o apoio
emocional com tempo
e cuidado. Cada vez que
alguém precisa de ajuda,
estamos cumprindo
este mandamento.”
Cecília Ben David,
Coordenadora
da Divisão de
Cultura Judaica
na Unibes Cultural.
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Fundada em 1915, a Unibes (União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social)
nasceu com a fusão de grupos que apoiavam imigrantes e refugiados, da
1ª e da 2ª Guerra Mundial, da comunidade judaica em São Paulo.
Com o passar dos anos, a entidade ampliou o atendimento para toda
a sociedade, auxiliando crianças, jovens, famílias e idosos que vivem em
situação de vulnerabilidade e risco social. A instituição mantém pulsantes
os valores do conceito judaico da Tsedaká e Chessed, promovendo a
justiça social e amenizando as dificuldades dos que mais necessitam.
Hoje, a Unibes faz mais de 15 mil atendimentos, em diferentes programas
em suas unidades distribuídas em 7 bairros da capital paulista, sendo
elas o Centro de Educação Infantil Betty Lafer, o Centro da Criança e
do Adolescente (CCA), o Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo
(CEDESP), o Serviço de Assistência à Família (SASF), o Centro Dia, o Núcleo
de Convivência para Idosos, as Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), a Assistência para Sobreviventes do Holocausto em parceira
com a agência Claims, as lojas do Unibes Bazar e a Unibes Cultural, além
da sede da Unibes localizada no bairro Bom Retiro.
A eficiência e a transparência dos resultados tornam a Unibes referência
no terceiro setor e uma das maiores do país no segmento em que atua.
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Missão
A MISSÃO da Unibes é desenvolver e implantar projetos nas áreas de
assistência social, apoio à educação, à qualidade de vida e à cultura,
sempre com obediência aos princípios judaicos das boas ações
e da justiça social.

Visão
A Unibes tem como VISÃO transformar pessoas para que elas possam
transformar o mundo.

Valores

Compromisso com o ser humano; credibilidade e transparência;
pensamento inovador, ética nas ações; respeito a funcionários e
voluntários; e otimização de recursos são os VALORES que mantêm
jovem a missão – assumida há mais de 100 anos.

10

11

Mapa das ações

14 unidades distribuídas em 8 bairros
SEDE

Bom Retiro

LOJA DO
BAZAR UNIBES
Lapa

• Rua Dronsfield, 170

• Sede Unibes, Núcleo
de Convivência de
Idosos e Centro Dia
para idosos
Rua Rodolfo Miranda, 287
• Centro de Educação
infantil Betty Lafer
Rua jorge Velho, 96

Unibes Cultural
Sumaré

Rua Oscar Freire, 2.500

Área da
Criança e
do Adolescente

Canindé

Rua Pedro
Vicente, 569

LOJA DO
BAZAR UNIBES
Santana

• Rua Voluntários da
Pátria, 2.286

• Serviço de Assistência
Social à Família
Rua Cristina Tomás, 160
Instituições de
Longa Permanência
para Idosos (ILPI)

Vila Mariana

Rua Capitão Rosendo, 73
Instituições de
Longa Permanência
para Idosos (ILPI)

LOJA DO
BAZAR UNIBES
Bom Retiro

• Rua Rodolfo Miranda, 293 e 294
• Rua Guarani, 63
• Rua Prates, 863

LOJA DO
BAZAR UNIBES
Brás

• Av. Celso Garcia, 195

Pinheiros

Rua Potiguar de
Medeiros, 67
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unibes em números
CRIANÇAS

200 crianças

atendidas na creche

700 crianças no
contraturno escolar

JOVENS

700 jovens
em cursos de
Capacitação
Profissional

150 jovens

aprendizes em
acompanhamento

FAMÍLIAS
ALIMENTAÇÃO

4.600 refeições

por dia

2.500 famílias
beneficiadas por
ações de assistência
social

15.000

70% dos alunos do

programa conseguem entrar
no mercado de trabalho

IDOSOS

150 idosos em

atividade no Centro
de Convivência
e no Centro Dia

60 idosos na

Instituição de
longa permanência
para idosos

BAZAR

7 unidades do Bazar Unibes
11.650 retiradas de doações
310.000 ítens triados
no Centro de Distribuição

10 caminhões de coleta para
o Bazar Unibes

CULTURAL

200.000
público de 2018

1.200 atividades
ADMINISTRATIVO

346 funcionários
319 voluntários
1.100 doadores ativos

230 sobreviventes
do holocausto
na Agência Claims
Conference/Unibes

ATENDIMENTOS
por ano, em todos
os programas
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Administrado pela Unibes em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação
de São Paulo, o Centro de Educação
Infantil Betty Lafer é voltado para o
atendimento de 200 crianças entre
dois e cinco anos, em período integral.
Pela manhã, elas realizam atividades
pedagógicas de acordo com o calendário
estabelecido pela Secretaria Municipal
de Educação. No período da tarde,
participam de oficinas recreativas como
contação de histórias, jogos, brincadeiras,
arte e leitura. As crianças também têm
acompanhamento nutricional e recebem
tratamento odontológico em consultório
instalado dentro do próprio Centro de
Educação Infantil.

PERFIL DOS ATENDIDOS
Crianças

Crianças

Centro de Educação Infantil
Betty Lafer

200 crianças
2 a 5 anos
44%

56%

ATIVIDADES
DAS CRIANÇAS
15%

600
Número
de refeições
por dia

Aluna do Centro de Educação Infantil Betty Lafer.
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Na creche eu gosto de brincar
na brinquedoteca e fazer minhas
atividades de desenhar, pintar,
conversar na roda de conversa e
cantar. Eu aprendo muitas coisas!
Sophie Gomes de Mattos,
4 anos, aluna da CEI Betty Lafer.

190
Horas de
atividades
por mês

400
Número
de lanches
por dia

0%
Cárie zero
nas crianças
de 2 a 5 anos
17

Em parceria com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
de São Paulo e empresas privadas, a
Unibes atende cerca de 700 crianças e
adolescentes, de seis a quatorze anos
de idade, que estudam na rede pública
escolar. Antes ou após o horário regular
da escola, essas crianças passam um
período no Centro da Criança e do
Adolescente onde podem tomar café da
manhã, almoçar e fazer um lanche no
horário da manhã e da tarde. Lá, elas
participam de diversas atividades como
oficinas de dança, teatro, artes, leitura,
acompanhamento escolar, xadrez,
contação de histórias, convivência
esportiva, futebol, vôlei e judô, música,
orquestra e coral.

54%

PERFIL DOS ATENDIDOS
jovens

Jovens

Centro da Criança
e do Adolescente

700
crianças e adolescentes
6 a 14 anos

ATIVIDADES DOS JOVENS

2.100
Número
de refeições
diárias

1.400
Número
de lanches
diários

Moram apenas
com a mãe

53%

Aula da Orquestra Infantojuvenil da Unibes que faz parte das atividades da Área da Criança e do Adolescente.
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Dados: Unibes2018

Vivem em
moradia alugada
e 7% em ocupação

$

46%

tem renda familiar
mensal de até R$600
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Com duração de seis meses e carga horária mínima
de 600 horas, o Programa de desenvolvimento
social e produtivo atende anualmente cerca de
700 jovens, que recebem formação em dois
módulos: básico e específico. O primeiro busca o
aprimoramento de habilidades comportamentais
e aborda conceitos como cidadania,
responsabilidade, valorização do trabalho e
respeito à diversidade cultural. O módulo específico
conta com o apoio de empresas parceiras e
tem a finalidade de estimular a capacitação
profissional por meio de oficinas práticas. O
programa, realizado em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo, ainda oferece orientação e
encaminhamento dos formandos para entrevistas
de emprego nas empresas parceiras, além de
apoiar 150 jovens aprendizes. Atualmente, 70%
dos alunos que concluem o programa conseguem
entrar no mercado de trabalho.

Os alunos do curso de Hotelaria podem praticar em um quarto modelo dentro da Unibes.
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“Para darmos as oportunidades
que essas crianças e jovens merecem,
nos reinventamos sempre, respondendo
às novas necessidades da sociedade
e do mercado empregador. Esse
comprometimento e proatividade
nos leva ao alcance de qualquer
objetivo, inclusive o de transformar
a realidade do outro.”
Zenobia Duch – Superintendente
da Área da Criança e do
Adolescente – Unibes

PERFIL DOS ATENDIDOS
jovens - Capacitação Profissional

Jovens

Centro de Desenvolvimento Social
e Produtivo para Jovens

700 jovens
15 a 29 anos

ATIVIDADES DOS JOVENS

2.100
Número
de refeições
diárias

600
carga
horária
diária

70%

1.400
Número
de lanches
diários

700
Jovens

Porcentagem de
empregabilidade
nos cursos
profissionalizantes
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O Serviço de Assistência Social à Família
(SASF) da Unibes promove caminhos para a
melhoria da situação socioeconômica de grupos
familiares em situação de fragilidade ou risco
social, e reforça vínculos afetivos por meio
da orientação para a resolução de conflitos.
O serviço é feito em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social.
O programa oferece atendimento a mais de
2.500 famílias da região central de São Paulo.
Essas pessoas são cadastradas nos programas
públicos de transferência de renda e os
assistentes sociais da Unibes realizam um
trabalho em campo para verificar as condições
e as necessidades de cada família assistida.

PERFIL DOS ATENDIDOS
Famílias

Famílias

Famílias recebem apoio
de programa da Unibes

2.500

famílias da região
central de São Paulo

SERVIÇOS OFERECIDOS
Programa
Advocacia
Terapia
Ocupacional
Mediação
de Conflitos
Atendimento
Complementar
de Saúde às
Famílias Inscritas
Geração de Renda

Família participa de manhã de atividades no SASF.
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“Na Unibes, eu participo de palestras,
faço oficinas e recebo orientação que
me auxiliam muito. A Unibes é um
projeto social excelente: me ajuda nos
problemas de família, tira as minhas
dúvidas e nunca me deixa na mão.”
Daiane dos Santos Celestino,
beneficiada do Serviço de Assistência
Social à família da Unibes

Feito por mim
Telecentro

A região metropolitana de São Paulo tem 700.193 pessoas
vivendo na pobreza extrema. São famílias que vivem com o
equivalente a US$ 1,90 de renda domiciliar per capita por dia.
Fonte: IBGE - Valor Econômico / Abril de 2018
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Entre os serviços que são oferecidos no
SASF destacam-se:

Programa Advocacia
Uma equipe de advogados oferece orientações para
o enfrentamento de questões legais cotidianas,
auxilia na resolução das questões judiciais e, quando
necessário, encaminha para a rede de serviços
públicos.

Atendimento Complementar
de Saúde às Famílias Inscritas
Serviços que promovem a saúde física e mental,
como: odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia,
psicologia, entre outras especialidades realizadas
por profissionais contratados e voluntários.

Geração de Renda
Atividades direcionadas a beneficiários que não
apresentam condições de reinserção no mercado de
trabalho em virtude de limitações de idade (idosos) ou
outras desvantagens pessoais (deficiências físicas ou
cognitivas), mas que têm habilidades para gerar renda.

Feito por mim
Programa que estimula o trabalho artesanal de boa
qualidade como oportunidade para complementar
a renda familiar. Além das capacidades técnicas,
a iniciativa desenvolve a atitude empreendedora
dos participantes por meio de treinamentos de
planejamento, precificação, negociação, vendas
e da administração da renda recebida, além de
orientar para a participação em feiras e eventos.

Telecentro
Com o objetivo de promover a inclusão digital, os
telecentros são espaços que oferecem acesso público
e gratuito a tecnologias de informação e comunicação.
Os usuários possuem acesso a computadores
conectados à internet e monitoria para buscar
empregos, fazer cursos e pesquisas escolares e
para se comunicarem com parentes distantes.

Terapia Ocupacional

A Ação Cidadã é uma das iniciativas
mais relevantes para a população de
baixa renda que vive em São Paulo. O
evento é realizado pela Unibes a cada
dois anos e a programação inclui um
dia de ações gratuitas para famílias
em situação de vulnerabilidade social.
O foco das atividades concentra-se
nos temas relacionados à saúde,
educação, capacitação profissional,
cuidados com a aparência e
atividades recreativas e esportivas
para as crianças.

Mediação de Conflitos
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“O trabalho desse programa é
importante porque reconhece que todos
os cidadãos são detentores de direitos
e devem ter sua dignidade respeitada
e assegurada. Além de valorizar a
história, a cultura, as experiências e o
conjunto de práticas e saberes dessas
pessoas, ofertando oportunidades na
construção de projetos de vida.”
Meire Abreu –Coordenadora do
Serviço de Assistência Social à
Família – Unibes

AÇÃO CIDADÃ

Promove a inserção social de pessoas
comprometidas física ou mentalmente. O trabalho
dos terapeutas ocupacionais contribui para
o fortalecimento dos laços comunitários dos
beneficiados e inclui o acompanhamento das
condições de autonomia desse pacientes.

As famílias matriculadas no Serviço Social da
Unibes que apresentam situações de conflito como
violência, abuso, problemas conjugais, dificuldades
na orientação dos filhos e de convivência social
podem participar de grupos especializados em
mediação que as orientam em busca da melhor
solução para cada caso.

Famílias

A partir desse trabalho é possível ajudar a
fortalecer os vínculos familiares e comunitários,
promover o conhecimento dos direitos sociais
e o acesso a serviços públicos, além de fazer o
encaminhamento de doentes aos centros de saúde
para tratar de doenças físicas e mentais. Também
são realizados projetos voltados à capacitação e ao
empreendedorismo para que as famílias possam ter
mais autonomia financeira.

Idosa participa de atividade manual na Unibes.

Criança usando um dos computadores do Telecentro do SASF.
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O programa da Unibes presta assistência a
integrantes da comunidade judaica de forma
independente da Prefeitura Municipal. O serviço
fornece apoio e promove a autonomia, dando
orientações e ferramentas para que os beneficiados
entendam os caminhos por onde podem seguir
e voltem a ser sujeito de direito, protagonistas
de suas histórias.

ATENDIDOS

2.846

Famílias - Comunidade Judaica

comunidade judaíca

Serviço de Assistência Social à
Família - Comunidade Judaica

pessoas da Comunidade
Judaica são inscritas
neste programa

312

crianças e adolescentes
(0 a 18 anos)

Entre as atividades do serviço estão:
•

•
•

•

A Unibes promove atividades que estimulam a socialização dos idosos.
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Atendimento da Assistência Social em nossa
sede, remotamente por telefone e por visitas
domiciliares;
Entrega de cestas básicas, seder de Pessach e Chalá.
Encaminhamento para a rede de atendimento
odontológico, médico e hospitalar em instituições
parceiras.
Acompanhamento nos casos de óbitos de
atendidos sem familiares, junto ao Cemitério
Israelita de São Paulo e ao Cemitério Municipal.

1.162

adultos (19 a 59)

1.372

idosos
(mais de 60 anos)

“O judaísmo é repleto de
soluções concretas frente aos
problemas sociais. Não se omite
nem racionaliza o sofrimento
da população, mas exige que
sejam atendidos e estabelece
propostas de como fazê-lo,
pensando no futuro com
esperança.” Cecília Ben David
Coordenadora da Divisão de
Cultura Judaica na Unibes
Cultural.
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O Núcleo de Convivência da Unibes é um
espaço de convivência, socialização e
lazer para pessoas com mais de 60 anos.
O projeto tem como foco a socialização
dos idosos com ações que estimulam
a autonomia e promovem um
envelhecimento ativo e saudável. Entre as
atividades oferecidas na unidade, estão
oficinas de arte e artesanato; aulas de
coral, de dança e ginástica; programas
intergeracionais; além de jogos de
tabuleiro, palestras, passeios culturais e
celebrações de festividades.

PERFIL DOS ATENDIDOS
Idosos

Idosos

Núcleo de Convivência
de Idosos e Centro Dia

60 anos+
ATIVIDADES OFERECIDAS
Arte e artesanato

Aulas de coral

Dança e
ginástica

Programas
intergeracionais

Palestras

Hilda Maronon fazendo exercicíos com a cuidadora Angela Aoki.
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“É um desafio fazer do atendimento
um ato de transformação. Acredito
que estimulando a mudança dos
hábitos e comportamentos do idoso
e dos que o cercam, transformamos
as pessoas para uma vida saudável,
com qualidade, e restauramos a
autonomia e a independência.”
Rachel Katz – Coordenadora do
Serviço Social – Unibes

Passeios culturais

Celebrações de
festividades
29

Unibes adminstra residenciais
para idosos viverem
Os idosos que por alguma razão não podem
morar sozinhos ou permanecer com suas famílias
são encaminhados para Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI), que funcionam
como residenciais. O programa, que é realizado em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social de São Paulo, possui duas
unidades: uma na Vila Mariana e outra em Pinheiros.
Cada uma delas abriga 30 usuários, que recebem
cuidados especializados em higiene pessoal e
alimentação, além do convívio social e da
assistência de voluntários.

Unibes atua para melhorar
a qualidade de vida dos
sobreviventes do Holocausto
Em parceria com a Claims Conference, uma
instituição baseada em Nova Iorque, EUA, a
Unibes atua para melhorar a qualidade de vida
dos Sobreviventes do Holocausto que vivem em
situação de vulnerabilidade e cujos rendimentos
são insuficientes para atender às suas
necessidades.
A assistência social às vítimas judias do nazismo
é mantida por meio de fundos provenientes da
Conferência sobre Reparações Materiais Judaicas
contra a Alemanha (“Claims Conference”).
Adicionalmente, a assistência às vítimas judias
do nazismo é também oferecida pelo URO
Charitable Trust Limited.

Programas vigentes
Sobrevivente do holocausto

O Centro Dia é um serviço de cuidados diurnos
oferecidos a idosos semidependentes que acontece
em parceria com a Prefeitura de São Paulo. No
Centro Dia, os idosos que não têm com quem
passar o dia recebem alimentação e participam
de atividades que promovem o bem-estar e o
lazer. O grupo conta ainda com enfermaria para o
atendimento de suas necessidades especiais.

AHSEAP – Austrian Holocaust Survivor Emergency
Assistance Program
GG – German Government In-Home Services Program
UROEAP – URO Emergency Assistance Program

Café Europa
O Café Europa é um evento realizado quatro
vezes ao ano com o objetivo de promover a
socialização entre os idosos sobreviventes
do Holocausto, assistidos pela Unibes.
No Café Europa, os participantes podem
estabelecer ou fortalecer laços de amizade
em um evento festivo com música, dança
e diferentes atrações desenvolvidas para
tornar esse encontro divertido e prazeroso.

“Sou muitíssimo grato a todos os
funcionários envolvidos por essa
notável instituição social, não
poupando esforços e empenhada
a tratar todos os assistidos com
atenção, amor e muito carinho.”
Joshua Strul, sobrevivente do
holocausto assistido pela Claims
Conference em parceria com
a Unibes.

Na última auditoria realizada em 2019, a
Agência Claims / Unibes recebeu a Bandeira
Verde concedida pelos auditores da Claims
Conference, que avaliaram a documentação
e os procedimentos da Unibes. A avaliação
desse trabalho proporcionou um aumento no
aporte de recursos para os Sobreviventes. A
Unibes foi a única instituição da América Latina
e uma das poucas no mundo a receber este
reconhecimento.

2 unidades
Vila Mariana e Pinheiros, cada
uma delas abriga 30 usuários
Idoso participa de atividade na ILPI.
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Idosos participam do Café Europa.
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Sustentabilidade e
Desenvolvimento Institucional
Desenvolver e expandir os programas de forma
autônoma e sustentável é um dos principais desafios
da Unibes. Para atender essa demanda, existem
iniciativas internas que diversificam as fontes de
arrecadação e ampliam o poder de transformação
social da entidade. Entre elas destacam-se:

A Unibes recebe doações
de cupons fiscais por meio
do aplicativo da Nota Fiscal
Paulistana ou das urnas
sinalizadas e espalhadas pelo
comércio da cidade de São Paulo.
Os créditos referentes às notas
fiscais, repassados pelo Governo
do Estado de São Paulo, são
revertidos para a manutenção dos
projetos sociais da instituição.

Parcerias públicas e privadas

Leis de incentivo

Parcerias com todos os setores são essenciais para
que a Unibes desenvolva o seu trabalho. O curso de
capacitação profissional e o Programa Jovem Aprendiz
são bons exemplos de como as parcerias privadas
são importantes para a instituição. Esses projetos
recebem apoio financeiro, doações de equipamentos e
até mesmo a ajuda de voluntários corporativos. Além
disso, essa é uma forma de proporcionar a milhares de
jovens, o ingresso no mercado de trabalho, já que essas
parcerias também pressupõem a contratação desses
jovens nas empresas que apoiam a Unibes. Os projetos
da Unibes também mantêm várias parcerias com a
Prefeitura Municipal de São Paulo.

Para viabilizar ações da Unibes,
são captadas doações por meio
das leis à cultura e fomento
ao desenvolvimento social na
infância e na adolescência.

Doações financeiras
Contribuições financeiras de pessoas físicas são
importantes para a sustentabilidade da instituição.
As doações podem ser feitas online ou por
telefone de forma pontual ou recorrente. Eventos
beneficentes em prol da Unibes também são
promovidos com regularidade.

32

Nota fiscal

Denise Zaclis Antão e crianças do programa Adote um Futuro.

“Começando com pequenas
ações, tal como participar
do Adote um Futuro, você
pode fazer diferença na
vida das crianças e, por
consequência, transformar
um pouco as famílias e o
meio em que eles vivem.”
Betty Eny – Coordenadora
do programa Adote um
Futuro - Unibes

ADOTE UM FUTURO
O programa Adote um Futuro é uma iniciativa que ajuda a financiar
as atividades extracurriculares oferecidas pela Área da Criança
e do Adolescente da Unibes. Doadores inscritos no programa
contribuem com uma mensalidade e o valor arrecadado é
destinado a cobrir custos de passeios e práticas culturais.
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Administração

Parcerias
As empresas que têm interesse
em associar sua imagem com o
desenvolvimento social sustentável
contam com o apoio de consultores da
Unibes para customizar soluções e pensar
na formatação de novos projetos dentro
do escopo de atuação da instituição.
Isso permite que a empresa se posicione
de forma diferenciada, com o apoio e
experiência de uma instituição que há
mais de cem anos é referência no
terceiro setor.

Sede da Unibes no Bom Retiro.

“Há um compromisso de
utilizar os recursos com
discernimento e eficiência
na Unibes, sempre buscando
excelência operacional e a
maximização dos resultados.
Os relatórios de atividades,
as demonstrações financeiras
devidamente auditadas, além
dos atos societários e os termos
de parceria vigentes estão
disponíveis em nosso site, em
uma total transparência das
operações.” Amador Rodriguez Superintendente Geral Unibes
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A Unibes é reconhecida por sua administração
transparente e de qualidade. Anualmente, cada um
dos programas sociais da instituição elabora um
relatório que traz informações sobre o trabalho
realizado e os resultados alcançados, além de
apresentar o planejamento e orçamento para o ano
seguinte. Esse relatório é usado para prestar contas
junto aos órgãos públicos, às empresas parceiras e
também para promover melhorias contínuas nos
serviços oferecidos à população beneficiada.
Os resultados da Unibes são reflexos do
compromisso e da competência dos seus
colaboradores e da sua diretoria voluntária. A
Instituição não oferece remuneração aos membros
da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
em conformidade com o Decreto n° 7.237/2010,
destinando integralmente as receitas obtidas para a
assistência social.

Comunicação
e Visibilidade

ÓRGÃOS E ALGUMAS EMPRESAS QUE
APOIAM A UNIBES
• Prefeitura de São Paulo
• Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
• Secretaria Municipal dos Direitos Humanos
e Cidadania
• Secretaria de Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo
• Secretaria Municipal da Educação
• Hospital Israelita Albert Einstein
• Foundation Solidarity Accor
• Samsung
• Instituto Cyrela
• Rede Hotéis Accor S/A
• Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados
• IFL – Instituto de Formação de Líderes
• Instituto Nelson Willians
• Unimed Seguros
• Instituto Societe Generale
• Tecnisa
• BMI
• Movida
• Fundação Arymax
• Instituto Estée Lauder

A Unibes tem o cuidado de comunicar de forma transparente para
a sociedade, ao longo de todo ano, as ações da instituição em seus
programas sociais. Entre as ferramentas utilizadas, destacam-se as
mídias proprietárias e digitais – site, Facebook, Instagram, Youtube e
LinkedIn – que complementam as práticas do marketing tradicional.
Esse trabalho também valoriza as empresas que apoiam a instituição,
dando ainda mais visibilidade às marcas que acreditam na Unibes,
por meio de nossas redes.
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Bazar

O caminho da doação
19% da receita da instituição
vem do Unibes Bazar

DOADOR

O doador entra
em contato
com a Unibes
para agendar
a coleta da
doação.

Um dos caminhões que fazem as coletas de doações para o Unibes Bazar.

BAZAR EM NÚMEROS

7

unidades do Unibes Bazar

11.650

retiradas de doações por ano

310.000

itens triados anualmente
no Centro de Distribuição

37.000

ligações para o nosso call center

71

funcionários
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A Unibes recebe doações de
roupas, brinquedos, móveis,
eletrodomésticos, utensílios e outros
produtos em bom estado que
são destinadas primeiramente às
pessoas atendidas pela instituição.
O excedente é vendido nas sete
lojas do Bazar Unibes e o recurso
adquirido com a venda desses
produtos é usado na manutenção
dos projetos sociais da entidade.
As lojas contam com mercadorias
cadastradas com códigos de barras,
softwares para cálculo de cubagem
e controle de estoque, call center,
operação de logística e apoio a frota
com dez caminhões que circulam
por toda grande São Paulo e levam
as doações para a triagem no
Centro de Distribuição, no bairro do
Bom Retiro.

“Além dos itens
diretamente doados aos
assistidos da Unibes, o
Bazar contribui para o
reaproveitamento de
materiais que seriam
descartados em um
mercado formal e
também ajuda a
fomentar a geração de
uma economia bastante
importante: muitos dos
nossos clientes revendem
os produtos adquiridos
nas lojas. Desde roupas,
até maquinário e saldo
de indústria, todos os
itens são valorizados
e contribuem de
forma relevante na
transformação de pessoas
para que elas possam
transformar o mundo.”
Rodrigo Silveira –
Coordenador do
Unibes Bazar

CAMINHÃO

No dia marcado, o
caminhão com a
equipe Unibes vai
à casa do doador.
Os caminhões
saem com o roteiro
definido e com
cálculo de cubagem
para otimizar o
tempo.

CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO

TRIAGEM
EQUIPE UNIBES

A equipe do Bazar Unibes
cadastra o doador, registra o
que será doado e combina a
data de retirada do item.

LOJAS

Os produtos vão para as lojas
e são precificados. As roupas
ainda são organizadas em
coleções, de acordo com as
estações do ano, para uma
melhor administração do
estoque. Centenas de pessoas
visitam as lojas diariamente.

As doações chegam ao
centro de distribuição
e são separadas por
categoria.

A equipe da Unibes avalia
os itens a fim de verificar
as condições de uso.

DINHEIRO
ARRECADADO

O valor arrecadado com
as vendas é repassado
para a área de negócios
sociais da Unibes.

NEGÓCIOS
SOCIAIS

A área recebe os
recursos dos bazares
e distribui para a
manutenção
das diversas
ações sociais
da instituição.
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Captação de Recursos
Esta área da Unibes é responsável por
obter os fundos para a manutenção
dos programas da instituição. Esses
recursos chegam por meio de patrocínios,
financiamentos de projetos e
parcerias para doações de produtos e
serviços.
Entre as atividades desenvolvidas pela
área destacam-se a construção de
relacionamento e sensibilização dos
potenciais financiadores, identificando
o alinhamento com os projetos,
desenvolvendo canais de comunicação e
assegurando a imagem e os valores que a
Instituição possui, bem como as
contrapartidas e a transparência na
prestação de contas.

Recursos fora do país

A área de Captação
de Recursos é
estratégica, já que
a Unibes depende
em grande parte
do sucesso desse
trabalho para realizar
os seus programas
sociais.

Para obter recursos fora do país, a Unibes
possui um departamento de captação
internacional que é responsável pela associação
ao CAF America – Charities Aid Foundation
of America –, e ao The Resource Foundation
(TRF). Essas organizações fazem o trabalho
de mediação entre os doadores estrangeiros
interessados em apoiar causas pelo mundo,
garantindo não apenas o desconto integral de
impostos – como se esses doadores estivessem
apoiando causas em seu próprio país –, mas
também a idoneidade da instituição a quem os
valores serão destinados. A certificação para
atuar como instituição credenciada nesses
organismos internacionais foi adquirida pela
Unibes em 2011.

FORMAS DE APOIO
PESSOAS JURÍDICAS
Podem fazer doações ou patrocinar
projetos com isenção no imposto
de renda, utilizando as leis de
incentivo ao esporte e ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
PESSOAS FÍSICAS
Fazem contribuições usando
a isenção fiscal no imposto de
renda ou doando em programas
específicos, como por exemplo, o
Adote Um Futuro.
ORGÃOS GOVERNAMENTAIS
Parcerias com o governo nas
esferas federal, estadual e
municipal por meio de editais.

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS
Esta área
da Unibes é
responsável
por obter os
fundos para a
manutenção dos
programas da
instituição.
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RECURSOS
Esses recursos
chegam por
meio de
patrocínios,
financiamentos
de projetos e
parcerias para
doações de
produtos
e serviços.

SUCESSO
A Unibes depende em grande parte do
sucesso desse trabalho para realizar
os seus programas sociais.

FUNDAÇÕES E ÓRGÃOS
INTERNACIONAIS
Feita por grandes doadores que
possuem afinidade com o trabalho
realizado pela Unibes.
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O que nos motiva

Unibes Cultural
Dados da Unibes Cultural - 2018
Público de 200.000 pessoas
1.200 atividades
135.000 guias de programação
distribuídos

“O verdadeiro amor, ensina o
judaísmo, é constituído por atos
de bondade. O pensamento
ético e a consciência são o
norte de todas as atitudes que
devem ser tomadas pelo ser
humano.” Cecília Ben David,
Coordenadora da Divisão de
Cultura Judaica na Unibes
Cultural.
As crianças do CEI Betty Lafer fazem suas refeições na instituição.

420 colaboradores
50 nas áreas administrativas
220 nos programas sociais
80 no Centro de Distribuição
e nas lojas do Bazar Unibes
70 na Unibes Cultural
360 voluntários ativos
72 voluntários na diretoria
60 voluntários semanais
113 voluntários de eventos
21 voluntários atuam na
Unibes há mais de 10 anos
18 voluntários no Bazar
1.203 parcerias corporativas
em 2018
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Contribuir com a transformação
social, mudando a vida de milhares
de indivíduos, é o que motiva as
pessoas que trabalham na Unibes.
Os colaboradores da instituição são
comprometidos com o crescimento
planejado e sustentável da entidade
e atuam em diversas frentes que têm
como objetivo final a transformação
social dos atendidos pela instituição.
A área de recursos humanos
acompanha o desenvolvimento da
entidade, investindo sempre em mão
de obra qualificada e engajada. Esse
cuidado resulta no sucesso e na alta

qualidade dos serviços prestados
pela Unibes para a população
beneficiada em São Paulo.

Voluntariado
Os voluntários são parte importante
da Unibes. Eles exercem atividades
em diversas áreas incluindo a gestão,
com os membros do conselho
deliberativo, fiscal e da diretoria;
operação, com captação de
recursos, participação em eventos e
divulgação da organização, além do
voluntariado que atua diretamente
nos programas da instituição.

O prédio da Unibes Cultural foi projetado por Roberto Loeb e já é um ícone da arquitetura de São Paulo.

A Unibes acredita que,
desenvolvendo o acesso à
cultura, é possível democratizar
o conhecimento e estimular
a reflexão sobre o papel do
indivíduo na sociedade. Com esse
propósito, desde 2015, a Unibes
Cultural promove as manifestações
artísticas e sociais inerentes a uma
cidade tão complexa e dinâmica
como São Paulo e também difunde
a cultura judaica por meio de
uma extensa ofertas de cursos
com esse tema. A instituição é
um dos grandes pólos culturais

do município e articula diversos
encontros, debates, exposições
e atividades de formação. Sua
programação é pautada nas
áreas de artes, sustentabilidade,
empreendedorismo, tecnologia,
educação e longevidade, entre outras,
sempre em diálogo com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável,
propostos pela Organização das
Nações Unidas. Como a Unibes, a
vocação da Unibes Cultural é ser um
agente transformador para criar uma
sociedade cada vez mais justa, plural
e inclusiva.

“A Unibes Cultural está de
portas abertas para receber e
difundir a amplitude cultural.
Acreditamos que esse é o
guia para transformar tanto
as pessoas quanto os setores
produtivos e criativos da
nossa sociedade.” Bruno
Assami, Diretor Executivo da
Unibes Cultural
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organograma
Presidência
Executiva

Assessoria da
Presidência

Tesouraria

Secretaria Geral

Diretoria TI

2o Secretária

1o Secretária

Vice-Presidência
Administrativo
Financeiro

Presidência
Honorária

Vice-Presidência
Área da Criança
e do Adolescente

Vice-Presidência
Serviço Social

Diretoria
Jurídico

Diretoria
Adm.

Diretoria
Planejamento
Estratégico

Diretoria
Serviço Social

Diretoria da
Área da
Criança e do
adolescente

Diretoria do
Apoio a vítimas
do Nazismo

Diretoria do
CEI Betty Lafer

Vice-Presidência
Sustentabilidade

Diretoria de
Parcerias e
Voluntariado

Diretoria de
Captação
Nacional

Diretoria de
Marketing e
Comunicação

Diretoria de
Eventos

Diretoria de
Captação
Internacional

Diretoria
Bazar

Superintência
Geral

Superintendência Superintendência
Área da Criança
Imóveis
e Adolescente
e Advocacy

Coordenação
Marketing
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Coordenação
Coordenação Coordenação
Convênios
Serviço Social Voluntariado
Familias
e Parcerias
e Idosos

Coordenação
Desenv.
Institucional

Gerência
Operações

Coordenação
Contábil

Coordenação
Finanças

Gerência
Juridíco
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Mandato 2018-2020
Presidente Executiva
Denise Zaclis Antão
Conselho Deliberativo
Presidente Celso Lafer, Abram Abe Szajman,
Bóris Ber, Claudio Luiz Lottenberg,
Denise Goldfarb Terpins, Israel Vainboim,
Jayme Brasil Garfinkel, Léo Krakowiak,
Luis Stuhlberger, Luiz Jayme Zaborowsky,
Marcos Arbaitman, Meyer Joseph Nigri
e Teresa Marco Nigri.
Conselho Fiscal
Mauricio Lafer Chaves, Renato Ejnisman,
Ricardo Radomysler, Ury Rabinovitz,
Uri Eric Arazi.
Presidente Honorária
Anita Schuartz
Vice-Presidentes
Barbara Regina Lerner, Gabriel Zitune,
Liora Steinberg Alcalay,
Maria Albuquerque Zanforlin.
Diretores
Ahuva Bruria Flit , Breno Zolko,
Carmem Schivartche, Cynthia Zaclis Rabinovitz,
Daniel A. Motta, Fanny Michaan Terepins,
Ida Regina Ebel Cohen, Lísias Lauretti,
Moshe Sendacz, Nicole Sonder Rouben,
Patricia Lerner Sereno, Rigo Sivek e Susana Koln.
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Como ajudar

Conselho Vitalício
Abrão Goloborotko, Anna Jakobowicz,
Anita Schuartz, Antonieta Felmanas,
Beirel Zukerman, Bruno Laskowsky,
Carlos Shehtman, Célia Kochen Parnes,
David Stuhlberger, Dora Lucia Brenner,
Kurt Wissman, Luiz Jayme Zaborowsky,
Marcos Kertzmann, Moisés Mirocznik,
Moysés Waldsztein, Nathan Herchkovici,
Oscar Juziuk e Regina First.

Doe

Conselho Consultivo
Abram Berland, Abrão Bernardo Zweiman,
Airton Sister, Alberto Blay, Carlos Schuartz,
Chulamit Terepins, Edgar Gleich, Ester Adriana,
Gottschalk, Etejane Hepner Coin, Eugênio Vago,
Fernando Blay, Fernando Ferrari Duch,
Gilberto Tanos Natalini, Harry Davidowicz,
Israel Grytz, Jack Leon Terpins, Jacques Sarfatti,
Jairo Okret, Jayme Blay,
Joel Rechtman, Lilia Klabin Levine, Luis Gaj,
Luiz Kignel, Marcelo Felberg, Mario Fleck,
Mendel Lukower Neto, Moisés Singal Gordon,
Naum Rotenberg, Nessim Hamaqui,
Ricardo Berkiensztat, Roberto Davidowicz,
Rubens Gorski, Sidney Birman, Stela Yara Blay
e Susana Irene Steinberg.

Contrate nossos jovens

(11) 3123-7333 ou unibes@unibes.org.br

Seja um parceiro corporativo
(11) 3123-7323 ou parcerias@unibes.org.br

Doe para o Bazar Unibes

(11) 3226-7266/3311-7266 ou bazar@unibes.org.br

Seja voluntário

(11) 3123-7323 ou voluntariado@unibes.org.br

(11) 3227-0598 ou capacitacaoprofissional@unibes.org.br

Apadrinhe uma criança no
programa Adote um Futuro

(11) 3227-0598 ou adoteumfuturo@unibes.org.br

Patrocine projetos culturais

(11) 3065-4333 ou marketing@unibescultural.org.br
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