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MENSAGEM DA
PRESIDENTE
A Unibes completou 105 anos em 2020 e isso só foi possível por sua
visão sempre atenta às demandas da comunidade. Nossa missão de
transformar pessoas para que elas possam transformar o mundo está
muito presente neste momento.
Em pouquíssimo tempo a Unibes se reinventou para continuar
atendendo nossos assistidos, oferecendo ajuda com dignidade,
apoiando, ensinando, acolhendo e cuidando.
Regularmente em nossos serviços servimos aproximadamente 5.000
refeições por dia. Com a chegada da pandemia e a paralisação das
atividades presenciais, nossa primeira preocupação foi como essas
pessoas iriam continuar a se alimentar. Organizamos campanhas
de arrecadação para comprarmos cestas básicas, kits de limpeza e
higiene e nos estruturamos para o atendimento virtual em nossos
programas.
Com as soluções que implementamos de forma rápida e eficiente,
seguindo o exemplo de todas as diretorias e funcionários que por aqui
passaram ao longo de sua história, a Unibes tem alcançado com muito
sucesso o objetivo de não deixar de acolher nossos assistidos.
Com a ajuda de vocês, nossos parceiros, voluntários e funcionários,
chegamos ao fim do ano com o sentimento de dever cumprido. Apesar
de todas as dificuldades vividas em 2020, estamos prontos para
2021 com a certeza de que juntos vamos transformar esse momento
desafiador em uma história de crescimento e superação.
Cada um de vocês é fundamental nesta jornada!

Denise Zaclis Antão

Muito obrigada do fundo do meu coração!

Presidente da Unibes
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2020, UM ANO DE
MUITOS DESAFIOS SUPERADOS
2020 foi um ano desafiador. Nós, da
Unibes, seguimos nossa missão levando
dignidade a milhares de pessoas em situação
de vulnerabilidade e promovendo um dos
valores mais fortes de nossas raízes judaicas:
a justiça social.
Durante todo o ano, adaptamos as
atividades da instituição para que todos

os nossos assistidos continuassem a
receber o apoio de sempre, mesmo com as
restrições que a pandemia e o isolamento
social trouxeram. Com a dedicação dos
colaboradores, dos voluntários, dos parceiros
e dos doadores, vencemos os desafios
de 2020, cumprindo nossos objetivos e
mostrando que apenas juntos somos capazes
de transformar o mundo!

Sede da Unibes no Bom Retiro.

UNIBES 105 ANOS DE
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Evento online beneficente

Atividades remotas com crianças

Entrega de cestas para famílias

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, promovendo a justiça
social e amenizando as dificuldades dos que
mais necessitam.
Em 2020, a Unibes fez mais de 15 mil
atendimentos, em diferentes programas

Ação com voluntários

8

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 a Sobreviventes do Holocausto
em conjunto com a agência Claims, as lojas
do Unibes Bazar e a Unibes Cultural, além da
sede Unibes no bairro Bom Retiro. A eficiência
e a transparência dos resultados tornaram a
Unibes referência no terceiro setor e uma das
maiores do país no segmento em que atua
por mais um ano.

* Em parceria com a Prefeitura de São Paulo
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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MISSÃO
A missão da Unibes é desenvolver e implantar
projetos nas áreas de assistência social,
apoio à educação e à cultura, sempre com
obediência aos princípios judaicos das boas
ações e da justiça social.

VISÃO
Transformar pessoas para que elas
possam transformar o mundo.

VALORES

O compromisso com o ser humano;
a credibilidade e a transparência; o
pensamento inovador, a ética nas ações;
o respeito a funcionários e voluntários;
e a otimização de recursos são os valores
fundamentais da Unibes.

10
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UNIBES EM NÚMEROS
IDOSOS

15.000

atendimentos

150 60 190
idosos no
Centro Dia
e no Núcleo
de Convivência

200

crianças no Centro de
Educação Infantil Betty Lafer

700

crianças no Centro
da Criança e do Adolescente

UNIBES
BAZAR

700

idosos na
Instituição
de Longa
Permanência
para Idosos

7
11.650
310.000
unidades do Unibes Bazar

retiradas de doações por ano

jovens no Centro de Desenvolvimento
Social e Produtivo

itens triados no Centro de
Distribuição por ano

150

sobreviventes
do Holocausto
assistidos pela
Claims Conference

10

Caminhões

jovens no Programa
de Jovem Aprendiz

80%
12

dos alunos inseridos
no mercado de
trabalho após
conclusão do curso
na Unibes.

UNIBES
CULTURAL

200.000
1.200
público de 2018

atividades
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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

14
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A UNIBES EM 2020
ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NO PRIMEIRO
ANO DA PANDEMIA DE COVID-19
Mesmo com todas as mudanças que a
pandemia trouxe, a Unibes continuou forte
em 2020. Com as adaptações necessárias,
a instituição seguiu suas atividades e
reafirmou o compromisso com seus
assistidos, assim como a sua crença no
poder da união e da solidariedade, como

solução para o enfrentamento da crise
provocada pelo coronavírus.
Para garantir o funcionamento dos
nossos programas, tomamos medidas no
início do ano que se estenderam ao longo
de todo o período:

Atividades remotas para crianças e adolescentes
Durante a suspensão das aulas
presenciais, a equipe de educadores do
Centro de Educação Infantil Betty Lafer
da Unibes 1 e os colaboradores do Centro
da Criança e do Adolescente 2 e do Centro
de Desenvolvimento Social e Produtivo2
organizaram atividades pedagógicas
para as crianças e jovens atendidos
pelo programa. Desta forma o trabalho
de desenvolvimento que já vinha sendo
realizado presencialmente foi mantido.
As crianças e adolescentes também
receberam materiais de apoio para
realizarem as atividades em casa.

Apoio para os idosos na pandemia
O Centro Dia para idosos da Unibes,
em parceria com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social,
teve suas atividades readequadas em
meados de março de 2020. Desde então,
os idosos beneficiados pelo programa
passaram a ser atendidos remotamente e/
ou com visitas domiciliares que respeitam
o distanciamento necessário. Os idosos
também recebem cestas básicas, kits de
higiene e limpeza, além de carinho na
forma de bolos, chás e mimos preparados
seguindo rígidas normas de higiene. Eles
também participam de atividades online
diariamente ministradas por voluntários,
oficineiros e pela equipe técnica.

Os usuários do Núcleo de Convivência para
Idosos da Unibes também estão recebendo
assistência dos profissionais remotamente
por telefone e em grupos de atividades online.
Nesses encontros diários, são ministradas
aulas de artes, aulas de música, educação
física e diversas palestras.
As Instituições de Longa Permanência para
Idosos da Vila Mariana e Pinheiros, oferecidos
em parceria com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social,
mantiveram seu funcionamento em 2020.
Protocolos de higiene, uso de EPIs e novas
normas para evitar a exposição dos idosos
foram implementados.

Campanha de arrecadação de cestas
Muitos dos beneficiados só conseguem
fazer uma alimentação adequada quando
estão em nossos programas. Antes
do isolamento social, eram servidas
aproximadamente 5.000 refeições por dia
em nossas unidades. Garantir alimentos
para que essas pessoas tivessem o que

comer foi uma das prioridades. Foi iniciada
uma campanha de arrecadação de cestas
básicas em março e mantimentos foram
conseguidos, não apenas para as pessoas
atendidas pela Unibes, mas também para
milhares de famílias que vivem no entorno
das unidades.

Aluno da CEI - aula on line

Assistência a distância para famílias vulneráveis
Oferecido em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, o Serviço de
Assistência Social à Família da Unibes,
em 2020, passou a fazer atendimentos
a distância para as famílias assistidas

que vivem na região central de São Paulo.
Os principais objetivos desses trabalhos
remotos foram manter o vínculo, garantir
o acolhimento psicológico e social, e dar
continuidade aos trabalhos já iniciados
presencialmente.

1 Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
2 Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo
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Família recebe cesta básica no Centro da Criança e do Adolescente
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A UNIBES EM 2020

A UNIBES EM 2020

Evento Beneficente Online
O tradicional jantar de arrecadação da
Unibes foi adaptado para um evento online,
transmitido da Unibes Cultural, que reuniu os

maiores filantropos do Brasil e contou com a
apresentação de Didi Wagner e pocket shows
de Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa.

Produtos de limpeza e de higiene foram distribuídos também para as famílias

Distribuição de produtos de higiene, proteção e limpeza
Por meio de doações de produtos e de
campanhas em benefício da instituição,
em 2020 foi possível fazer mais de 12.000
atendimentos para distribuição de produtos.

Além de alimentos, EPIs e álcool em gel,
a Unibes recebeu itens como sabonetes,
fraldas, lenços umedecidos, cobertores,
meias, vacinas e termômetros.

Unibes Bazar no WhatsApp e coletas pelo Drive Thru
O valor arrecadado com as vendas no
Unibes Bazar representa uma quantia
significativa do orçamento da Unibes. Com a
suspensão dos serviços durante o isolamento
social, o Unibes Bazar se reinventou. Foram

realizadas campanhas de coleta de doações
por meio de Drive Thru e de empresas
parceiras; foram iniciadas vendas por
Whatsapp; e canais independentes para o
Unibes Bazar nas mídias sociais foram criados.

Presentes Unibes em novas datas
Para incentivar o envio de carinho a
distância e aumentar a receita, novas
opções de presentes solidários Unibes em
datas comemorativas foram criados. No
Dia das Mães e no Dia dos Namorados,

18

os apoiadores da instituição puderam
presentear com cartões, doces e flores.
Parte do valor arrecadado com as vendas
desses produtos foi dedicada aos projetos
sociais da Unibes.

Samuel Rosa e Didi Wagner no evento que seguiu todos os protocolos de segurança

Unibes Cultural Digital
Com a programação presencial da Unibes
Cultural suspensa em meados de março, a
Unibes Cultural se reinventou. Foi montada
uma estrutura de live streaming que permitiu

continuar a programação com conteúdos
audiovisuais produzidos para parceiros, por
uma capacitada equipe técnica, em nossos
espaços multiusos.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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NÚMEROS DA UNIBES
NA PANDEMIA
Total de
famílias

9.000

famílias da comunidade judaica e
da comunidade maior receberam
cestas básicas em 2020

360

famílias da comunidade judaica
receberam também Seder
de Pessach e Challah

+ 6.000

A área de parcerias da Unibes
continuou sendo um setor fundamental
para a instituição em 2020. As
pessoas jurídicas que apoiam os
programas da Unibes contaram com
soluções customizadas por uma

+ 24.000

atendimentos para distribuição
de produtos

+ 40.000
cestas básicas foram doadas
entre os meses de abril e
dezembro de 2020
Cerca de

200.000
quilos de alimentos
foram entregues
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Desde o início, há 105 anos, os
voluntários têm papel fundamental na
Unibes. Eles exercem atividades essenciais
na instituição, como 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. Em 2020, o
voluntariado continuou ativo e importante.
Ações online e a distância para usuários
de todas as faixas etárias dos serviços da
instituição ganharam destaque. Além disso,
a quantidade de ações com empresas que
mobilizaram seus funcionários na captação
de donativos para os programas da Unibes
aumentou significativamente.

PARCEIROS UNIBES
RELACIONAMENTOS DURADOUROS E DE SUCESSO

novas famílias foram cadastradas
para receber assistência durante
a pandemia

+ 26.000

VOLUNTARIADO UNIBES
PILAR FUNDAMENTAL DA INSTITUIÇÃO

máscaras de proteção
individual doadas

+ 1.200

litros de álcool em gel
foram distribuídos

equipe especializada da instituição. Isso
permitiu que as empresas apoiadoras se
posicionassem de forma diferenciada em
suas ações no terceiro setor contando com
a experiência da Unibes, que há 105 anos é
referência no segmento.

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 • Tecnisa
• BMI • Movida • Fundação Arymax • The Estée Lauder Companies • Instituto Samuel
Klein • Instituto Societé Générale

+ 22.000

cestas de produtos de
limpeza foram distribuídos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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SOMOS UNIBES

“Apoio a Unibes porque é um paradigma da ação social responsável
em São Paulo. Dedica-se à assistência social que é uma exigência de
justiça imposta pelas condições de vida em nosso país.
Ocupa-se na abrangência de suas atividades da criança, do adolescente,
da capacitação profissional e dos cuidados com a terceira idade.
Admiro a Unibes porque soube, no correr das décadas alargar o seu
campo de atuação de maneira sustentável e qualificada, partindo dos
valores judaicos de solidariedade que presidiram à sua criação em 1915
como uma modesta rede de proteção social dos imigrantes judeus em
S. Paulo no início do século XX.
Escolho a Unibes porque nela identifico um exemplo da relevância e da
eficácia do terceiro setor na contribuição que dá, em interação com a
sociedade e o governo, para o aprimoramento da convivência coletiva
na nossa grande metrópole por meio de sua rede de proteção social. É
uma notável instituição da comunidade judaica, voltada, com abertura
e sensibilidade, para o bem de todos. ”

“Unibes: o nome que
evoca para mim a
compaixão e a seriedade
em devolver a inúmeras
pessoas a esperança
de uma vida melhor. É
por isso e muito mais
que apoio a Unibes e
admiro seus dirigentes e
voluntários. Obrigada por
estarem aí.”
CHELLA SAFRA

“Apoiar a Unibes é
acreditar num mundo
melhor onde a justiça
social seja uma realidade,
com gestão séria,
valores morais e éticos
respeitados, sempre com
muito amor ao próximo.”
ABRAM SZAJMAN

“Minha origem judaica e
a forte influência do meu
pai, David Stuhlberger, em
minha educação e valores
me motivam a doar para
Unibes há muitos anos.
Reconheço sua imensa
contribuição para nossa
comunidade, exercendo
seu trabalho diário para dar
uma vida mais justa e digna
aos menos favorecidos.
Meu apoio à Unibes e a
outros projetos sociais de
excelência é o modo que
encontrei de retornar as
oportunidades que tive.”
LUIS STUHLBERGER

CELSO LAFER – PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

22
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SOMOS UNIBES

“A Unibes é motivo
de orgulho por nos
fazer ser parte de uma
história de realizações e
benemerência nascida na
nossa comunidade.”
JAYME GARFINKEL

SOMOS UNIBES

“Há mais de 100
anos, a Unibes faz um
trabalho apaixonante.
E eu me apaixonei!
Pela seriedade com
que tudo é feito e
pela capacidade
da instituição em
transformar a vida de
milhares de pessoas.”
DENISE TERPINS

“A Unibes é uma
instituição que faz o
bem, vive o bem e
propaga o bem.
Como seus dirigentes
são eficientes e
bons, só posso
somar esforços para
aumentar este bem. ”
ELIE HORN

“A Unibes traduz em cada
movimento o espírito
missionário da justiça
social. Com a elegância
da discrição, valor básico
da tradição judaica, ela
inclui buscando estruturar
e apoia tentando
compensar, respeitando
a dignidade daqueles que
por ela são assistidos.
Tenho muito orgulho
de fazer parte desta
nobre organização.”

“A Unibes tem mais que o
nosso apoio. Tem o nosso
respeito e admiração por
um trabalho realizado
com paixão e firmeza de
propósitos, cujos frutos
beneficiam milhares
de pessoas da nossa
comunidade e, também,
da sociedade em geral a
cada ano. Temos orgulho
de estar ao seu lado nessa
jornada.”

“Tenho orgulho de fazer
parte ativa há mais de
30 anos da Unibes,
que faz parte da história
de São Paulo apoiando
a população carente
através dos valores
judaicos de justiça
social e gestão de
seus recursos.”
MEYER NIGRI

SIDNEY KLAJNER

CLAUDIO LOTTENBERG

24
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SOMOS UNIBES

SOMOS UNIBES

“Meu vínculo e de minha
família com a Unibes nos
permite promover justiça
social e atuar de forma
solidária com seriedade
e transparência através
de excelência profissional
e de voluntários,
diretores e conselheiros
extremamente
comprometidos.”

‘‘Há mais de um século a
Unibes é uma referência
no Brasil de entidade
com olhar social, cultural
e educativo, servindo
com sucesso, eficácia e
eficiência a comunidade.
Com esta motivação,
sinto-me honrado em
poder estar entre os seus
patrocinadores.’’

BERNARDO PARNES

CLAUDIO SONDER

“A Unibes tem mais de 100
anos de importante trabalho
no Brasil e é impossível
não prestar atenção em
instituições como essa. Por
isso, apoio sua atuação no
atendimento às crianças,
adolescentes e idosos em
situação de vulnerabilidade
social. Uma instituição
séria, transparente,
ética e, principalmente,
comprometida com as
pessoas merece o meu
reconhecimento.”
MICHAEL KLEIN

“Como filho de imigrante
judeu polonês que começou
do zero no Brasil, comecei
a trabalhar aos 16 anos
e nunca mais parei.
Vivenciei o enorme valor
que o trabalho exerce na
evolução pessoal de um
jovem, da auto estima
a independência. Nada
dignifica tanto uma
pessoa como gerar valor
à sociedade através do
trabalho. Por isso sou
apoiador da Unibes e
acredito fortemente no
trabalho que eles fazem.”
HELIO SEIBEL

“Apoio e trabalho pela
Unibes por ser uma
entidade que cuida da
comunidade judaica e
não judaica de forma
imparcial, profissional
e acima de tudo
respeitosa.”

“A Unibes vem
realizando um trabalho
necessário que se tornou
imprescindível, construído
com dedicação, em
constante busca de
excelência por sua equipe.
Uma trajetória admirável!”

TERESA MARCO NIGRI

FELIPPE CRESCENTI

“Entre tantos projetos que
a Unibes nos apresenta,
um dos mais especiais
para mim é aquele que
nos incentiva a adotar o
futuro de uma criança.
Ver a possibilidade de
crescimento e ampliação
do horizonte do meu
afilhado é algo muito
gratificante
e inesquecível!”
TERESINHA NIGRI BASICHES

26
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NOSSOS PROGRAMAS

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS, JOVENS, FAMÍLIAS E IDOSOS

CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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, judô, música, orquestra e coral.

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. Atualmente, 540 crianças
são apoiadas pelo programa e 260 crianças
ainda buscam apoiadores para suas
atividades culturais.
Seja um apoiador do programa Adote um Futuro
(11) 3227-0598 ou adoteumfuturo@unibes.org.br

Alunos brincam na área externa do CEI Betty Lafer

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BETTY LAFER
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 da Secretaria Municipal

28

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.

Meninas beneficiadas pelo programa Adote um Futuro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E PRODUTIVO PARA JOVENS
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.
O projeto Girls Education, em
parceria com The Estée Lauder
Companies tem como principal objetivo
trabalhar o fortalecimento da mulher
com foco no empreendedorismo. O
programa é composto por dois pilares
principais - Habilidades de Liderança
e Inteligência Emocional e impacta
anualmente mais de 400 meninas
atendidas pela Unibes, com idades
entre 12 e 17 anos que participam
de 692 horas de atividades.

Oficina que estimula a
geração de renda no
Serviço de Assistência
Social à Família

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA
O programa 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 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.
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.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA COMUNIDADE JUDAICA

Jovens durante atividade do Projeto Girls Education
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O programa da Unibes presta
assistência a integrantes da comunidade
judaica e suas famílias. O serviço fornece
apoio, promove a autonomia e o aumento
da autoestima.

O programa também orienta e dá
ferramentas para que os beneficiados
entendam os caminhos por onde seguir e
voltem a ser protagonistas de suas histórias.
Para cada usuário é realizado um plano
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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NOSSOS PROGRAMAS
individualizado por meio de um estudo social.
O objetivo da ação é construir junto ao
beneficiado um planejamento para que
ele possa entender sua situação de uma

NOSSOS PROGRAMAS
forma diferente e, com isso, remanejar suas
atividades e prioridades. A proposta do
trabalho tem como fundamento garantir
amparo e acolhimento. Entre as atividades
do serviço estão:

•

Atendimento da assistência social
na sede da Unibes, remotamente
por telefone e por visitas
domiciliares.

•

Comemoração das principais
festas judaicas na sede da Unibes,
com participação de líderes da
comunidade e rabinos.

•

Encaminhamento para a rede
de atendimento odontológico,
médico e hospitalar em instituições
parceiras.

•

Programa advocacia para auxílio
jurídico.

•

Encaminhamento para o Programa
Empregabilidade para que o usuário
volte a ter autonomia financeira.

•

Serviços especializados para idosos.

•

Letramento digital para os idosos
e seus familiares.

•

•

Atendimento psicológico e
psiquiátrico por profissionais
especializados.
Participação no Centro de
Convivência, que reúne mais de
100 idosos com atividades diversas,
de forma presencial e virtual.

UNIBES UNIVERSITÁRIO
O Unibes Universitário é um programa
de apoio a jovens estudantes do ensino
superior, que fornece acompanhamento
pedagógico, ciclo de palestras relacionadas
ao mercado de trabalho e suporte nas
mensalidades com o apoio de doadores e
parceiros. Idealizado pelo Vice-presidente
da Área da Criança e do Adolescente da
Unibes, Gabriel Zitune, o programa ajuda os
estudantes a desenvolverem características
muito importantes como disciplina,
planejamento, estratégia, realização e sentido
de prosperidade.
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EMPREGABILIDADE
Criado em 2020, o programa
Empregabilidade faz a conexão entre
pessoas atendidas na Unibes em busca
de uma oportunidade profissional
e empresas que estejam com vagas
disponíveis para novos funcionários
ou prestadores de serviço, de forma a

promover a divulgação do currículo do
usuário da Unibes. Com essa intermediação,
o programa visa transformar vidas,
oportunizar novos conhecimentos e
experiências e melhores condições de
trabalho e renda às pessoas atendidas na
instituição.

Qualidade de vida é a ordem do dia no Núcleo de Convivência para Idosos

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA E CENTRO DIA PARA IDOSOS

Jovem beneficiado pelo programa Unibes
Universitário

O Núcleo de Convivência da Unibes é um
espaço de socialização e lazer para pessoas
com mais de 60 anos. O projeto tem como
foco 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.

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, 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.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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CLAIMS CONFERENCE E OS 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.
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.
Edição do Café Europa
na Unibes Cultural

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Os idosos que por alguma razão não
podem morar sozinhos ou permanecer
com suas famílias são encaminhados para
Instituições de Longa Permanência para
Idosos, 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 na Vila Mariana
e 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.

A socialização
entre os idosos
promove o
bem-estar

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,
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os participantes podem estabelecer ou
fortalecer laços de amizade em um evento
festivo com música, dança e diferentes
atrações para tornar esse encontro
divertido e prazeroso.

Festa junina na ILPI
RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIBES 2020
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UNIBES BAZAR

UNIBES CULTURAL

Há 50 anos, a Unibes atua no varejo
social e hoje é referência neste setor. A
instituição recebe doações de qualquer tipo
de artigo em bom estado que são destinadas
primeiramente às pessoas atendidas pela
Unibes. O excedente é vendido nas sete
lojas do Bazar Unibes e 100% do recurso
adquirido com a venda desses produtos é
usado na manutenção dos projetos sociais
da entidade.

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. Também
difunde a cultura judaica por meio de uma
extensa oferta de cursos com esse tema.

INICIATIVA FAZ PARTE DA ECONOMIA CIRCULAR E GERA OPORTUNIDADES

A iniciativa tem um ótimo impacto
socioambiental, beneficiando toda a

sociedade ao prestar um serviço de auxílio
no descarte correto dos artigos, apoiar
programas sociais e incentivar a reutilização
de mercadorias.
O Unibes Bazar conta com mercadorias
cadastradas com códigos de barras,
softwares para cálculo de cubagem e
controle de estoque, call center, operação de
logística e apoio à 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.

HUB REFERÊNCIA QUE ARTICULA MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E SOCIAIS

A instituição é um dos grandes polos 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.

O CAMINHO DA DOAÇÃO
DOADOR
Retiramos a doação
gratuitamente.

UNIBES CULTURAL
Público de 200.000 pessoas
1.200 atividades
135.000 guias de
programação distribuídos.

COLABORADOR
As peças são
triadas no Centro
de Distribuição.

CLIENTE
Os produtos são
vendidos na loja.

ASSISTIDOS
As vendas são
revertidas para
os programas
sociais da Unibes.
Loja do Unibes Bazar no Bom Retiro
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O prédio da Unibes Cultural foi projetado por Roberto Loeb e já é um ícone da arquitetura de São Paulo.
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Coordenação
Voluntariado
e Parcerias

Coordenação
Desenv.
Institucional

Gerência
Operações

Coordenação
Contábil

Coordenação
Finanças

Gerência
Juridíco
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MANDATO 2018-2020
Presidente Executiva

Conselho Vitalício

Denise Zaclis Antão

Abrão Goloborotko, Anna Jakobowicz, Anita Schuartz,
Antonieta Felmanas, Beirel Zukerman, Bruno Laskowsky,

Conselho Deliberativo

Carlos Shehtman, Célia Kochen Parnes, David Stuhlberger,

Presidente Celso Lafer

Dora Lucia Brenner, Kurt Wissman, Luiz Jayme Zaborowsky,

Abram Abe Szajman, Bóris Ber, Claudio Luiz Lottenberg,

Marcos Kertzmann, Moisés Mirocznik, Moysés Waldsztein,

Denise Goldfarb Terpins, Israel Vainboim, Jayme Brasil Garfinkel,

Nathan Herchkovici, Oscar Juziuk e Regina First.

Léo Krakowiak, Luis Stuhlberger, Marcos Arbaitman,
Meyer Joseph Nigri e Teresa Marco Nigri.

Conselho Consultivo
Abram Berland, Abrão Bernardo Zweiman, Airton Sister,

Conselho Fiscal

Alberto Blay, Carlos Schuartz, Chulamit, Terepins, Edgar Gleich,

Mauricio Lafer Chaves, Renato Ejnisman, Ricardo Radomysler,

Ester Adriana, Gottschalk, Etejane Hepner Coin, Eugênio Vago,

Uri Eric Arazi e Ury Rabinovitz.

Fernando Blay, Fernando Ferrari Duch, Gilberto Tanos Natalini,
Harry Davidowicz, Israel Grytz, Jack Leon Terpins, Jacques Sarfatti,

Presidente Honorária

Jairo Okret, Jayme Blay, Joel Rechtman, Lilia Klabin Levine,

Anita Schuartz

Luis Gaj, Luiz Kignel, Marcelo Felberg, Mario Fleck,
Mendel Lukower Neto, Moisés Singal Gordon, Naum Rotenberg,

Vice-Presidentes

Nessim Hamaqui, Ricardo Berkiensztat, Roberto Davidowicz,

Barbara Regina Lerner, Gabriel Zitune, Liora Steinberg Alcalay,

Rubens Gorski, Sidney Birman, Stela Yara Blay

Maria Albuquerque Zanforlin.

e Susana Irene Steinberg.

Diretores
Ahuva Bruria Flit, Breno Zolko, Carmem Schivartche,
Cynthia Zaclis Rabinovitz, Daniel Augusto 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

Doe

(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

Contrate nossos jovens

(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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Rua Rodolfo Miranda, 287 - Bom Retiro - São Paulo - SP
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