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Quem Somos
Fundada em 1915, a Unibes (União Brasileiro-Israelita do
Bem-Estar Social) é uma instituição social que nasceu com
a fusão de grupos que apoiavam imigrantes e refugiados
judeus, da 1ª e da 2ª Guerra Mundial 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, mantendo presente os valores do conceito judaico
da Tsedaká, promovendo a justiça social e estimulando a
autonomia de milhares de pessoas.

Unibes

Unibes Bazar

Unibes Cultural
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Unibes 106 anos Três pilares para a autonomia
Em 2021, a Unibes chegou aos seus 106 anos realizando
22 mil atendimentos em diferentes programas nas áreas de
inclusão social, apoio à educação, capacitação profissional,
cultura e o desenvolvimento da qualidade de vida.
Como prioridade, a instituição tem como propósito
reforçar seu compromisso com o desenvolvimento da
autonomia para que cada indivíduo seja o agente de
transformação do meio social em que vive.
A Unibes Social, o Unibes Bazar e a Unibes Cultural
são três pilares de igual importância para a conquista da
independência por parte do público da Unibes.
A Unibes Social promove a autonomia por meio dos
programas que dão suporte para a transformação em
todas as fases da vida. O Unibes Bazar gera fundos para a
autossuficiência dos programas sociais. E a Unibes Cultural
é potencializadora da liberdade por meio da cultura e
do empreendedorismo.
Com ações inovadoras e a valorização dos três pilares,
a Unibes se reinventa por mais um ano, mantendo a
sua importância e jovialidade, sem deixar de lado a
credibilidade, transparência e eficiência conquistada
com os anos de existência.
Relatório de Atividades 2021
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Mensagem da Presidente
Ao pensar nas palavras da presidente, me veio à cabeça
uma frase de Simon Sinek que li outro dia: “Líderes não cuidam de
resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados”.
Esta frase foi tão verdadeira neste último ano. Todos nós tivemos
como objetivo cuidar uns dos outros. Esta pandemia deixou muito
exposto o abismo entre os mais e os menos favorecidos e é claro
a vulnerabilidade social, preocupação diuturna da Unibes.
Em primeiro lugar atendemos às necessidades básicas. Nenhum
assistido ficou sem comida na mesa e ainda cadastramos 2.500
novas famílias que passaram a receber cestas básicas, marmitas
e vales-refeição. Nossos parceiros e doadores foram essenciais
em cada momento.
Criamos novos programas como instrumento para que os
assistidos alcancem a autonomia, tendo a Unibes como parceira
e não simplesmente como uma entidade assistencialista.
Para nós da Unibes, estarmos sempre atentos às necessidades da
nossa sociedade foi o que nos trouxe até aqui, 106 anos depois da
nossa fundação. E com a ajuda de todos seremos cada vez mais fortes.

Denise Zaclis Antão - Presidente da Unibes
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Manifesto Unibes
A Unibes quer te convidar a ver a
doação de uma forma diferente.
Não como assistencialismo.
Não como filantropia.
Não como simples desencargo de consciência.
Não como uma ajuda cujo impacto prático é incerto.
A Unibes vê doação como dar ação.
Ação que se vê.
Ação que se melhora continuamente.
Ação que se mede para que crianças, jovens,
famílias e idosos necessitados conquistem
sua autonomia, e transformem em agentes
de suas próprias ações. Inspirada pelos princípios
da tsedaká (justiça social) e ancorada por anos
de experiência e eficiência comprovadas.
A Unibes possibilita que você dê ação de três formas:
Via Unibes Social, com contribuições financeiras.
Via Unibes Bazar, com objetos roupas móveis ou imóveis
e via Unibes Cultural, com as leis de incentivo à cultura.
Porque doação sem ação é apenas um ato de fé.
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Missão

Desenvolver e implantar projetos nas áreas de
assistência social, apoio à educação, à qualidade
de vida e à cultura para promover autonomia,
respeitando os princípios judaicos das boas ações
e da justiça social.

Visão

Gerar oportunidades para que as pessoas
desenvolvam autonomia e transformem
a própria história.

Valores

Compromisso com o ser humano;
Credibilidade e transparência;
Pensamento inovador,
Ética nas ações;
Respeito a funcionários e voluntários;
Otimização de recursos.
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Unibes
Onde estamos

Unibes

S OC I A L

Unibes

BAZAR

Centro de Educação
Infantil Betty Lafer
Rua Jorge Velho, 96 - Bom Retiro,
São Paulo - SP, 01124-040

Unibes Bazar – Bom Retiro
Rua Rodolfo Miranda, 293 e 294
Bom Retiro, São Paulo SP, 01121-010

Centro da Criança e do Adolescente
Rua Doutor Pedro Vicente, 569 - Luz,
São Paulo - SP, 01109-010

Rua Prates, 863 - Bom Retiro,
São Paulo - SP, 01121-010

Centro de Desenvolvimento Social
e Produtivo para Jovens
Rua Doutor Pedro Vicente, 569 - Luz,
São Paulo - SP, 01109-010
Serviço de Assistência Social à Família
Rua Cristina Tomás, 160,
São Paulo – SP, 01129-020
DigiLab (Telecentro)
Rua Cristina Tomás, 160,
São Paulo – SP, 01129-020
Centro Dia para Idosos
Rua Rodolfo Miranda, 287 - Bom
Retiro, São Paulo - SP, 01121-010

Unibes

CULTURAL

Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré,
São Paulo - SP, 05409-012

Rua Guarani, 63 - Bom Retiro,
São Paulo - SP, 01123-040
Unibes Bazar – Santana
Rua Voluntários da Pátria, 2286
São Paulo - SP, 02010-820
Unibes Bazar – Lapa
Rua Dronsfield, 170
São Paulo - SP, 05074-000
Unibes Bazar – Brás
Avenida Celso Garcia, 165
São Paulo - SP, 03015-000

Núcleo de Convivência para Idosos
Rua Rodolfo Miranda, 287 - Bom
Retiro, São Paulo - SP, 01121-010
Sede Unibes
Rua Rodolfo Miranda, 287 - Bom
Retiro, São Paulo - SP, 01121-010
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Unibes
Mapa

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

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
•

• DigiLab (Telecentro)
Rua Cristina Tomás, 160

Unibes Cultural
Sumaré

Rua Oscar Freire, 2.500

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
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Unibes S OC I A L
Autonomia para crianças, jovens, famílias e idosos
Centro da
Criança e do Adolescente

Crianças brincando no pátio do Centro de Educação infantil Betty Lafer

Centro de
Educação Infantil Betty Lafer

Atividades pedagógicas

Oficinas de brincadeiras

18

200 crianças, com idade entre dois e cinco
anos, são alunas do Centro de Educação
Infantil Betty Lafer, administrado pela Unibes
em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo. No período da
manhã, elas realizam atividades pedagógicas
de acordo com o calendário oficial da
Prefeitura de São Paulo. À tarde, as crianças
participam de oficinas recreativas com
jogos, contação de histórias, brincadeiras,
leitura e arte. Os alunos também têm
acompanhamento nutricional e recebem
tratamento odontológico em consultório
instalado dentro do próprio Centro de
Educação Infantil.

Cerca de 700 crianças e adolescentes,
de 6 a 14 anos de idade, que estudam na
rede pública escolar, são atendidos no
contraturno escolar. O programa é oferecido
pela Unibes em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo e empresas privadas.
Antes ou após o horário regular da escola,
essas crianças e jovens passam um período
no Centro da Criança e do Adolescente onde
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. Além
disso, os assistidos podem tomar café da
manhã, almoçar e fazer um lanche no
horário da manhã e da tarde.

Convivência recreativa

Oficina de dança

Aula de judô
Relatório de Atividades 2021
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Unibes S OC I A L
Autonomia para crianças, jovens, famílias e idosos
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Jovens
O Programa de Desenvolvimento Social e
Produtivo atende anualmente cerca de 700
jovens que recebem capacitação com carga
horária mínima de 600 horas e duração
de seis meses. O programa, realizado em
parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de
São Paulo, oferece aos jovens o curso de
Hotelaria, Web Designer, Rotinas de Escritório,
Montagem e Manutenção de Computadores
e Atendimento em Restaurante. O curso é
dividido 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 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.

Aula de
artesanato

Serviço de Assistência Social à Família
2.500 famílias são atendidas pelo Serviço
de Assistência Social que promove caminhos
para a melhoria da situação socioeconômica
de grupos familiares em situação de
fragilidade ou risco social. O programa reforça
vínculos afetivos por meio da orientação para
a resolução de conflitos e é feito em parceria
com a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
As famílias usuárias do programa residem
na região central de São Paulo. Essas pessoas
são cadastradas nos programas públicos de
transferência de renda e os assistentes sociais

Palestra parceira Abbott para alunos do profissionalizante

DigiLab (Telecentro)

Palestra Girls Education para Outubro Rosa

O Telecentro, em parceria com a
Secretaria Municipal de Inovação
e Tecnologia, é um espaço público
com acesso gratuito às tecnologias
da informação e comunicação, com
computadores conectados à internet e
disponíveis para múltiplos usos, incluindo
cursos e navegação assistida e monitorada.
As atividades oferecidas são abertas a
qualquer pessoa e fornecem informações
básicas de informática, como os
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Aulas de informática

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 da
população 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.

principais recursos de pesquisa
e entretenimento. Os conceitos
apresentados buscam habilitar,
aperfeiçoar e interagir com o mundo
da tecnologia.
O objetivo é promover a autonomia
no desenvolvimento social e
econômico criando oportunidades
de inclusão digital aos cidadãos, de
forma a possibilitar o real exercício
da cidadania.
Relatório de Atividades 2021
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Unibes S OC I A L
Autonomia para crianças, jovens, famílias e idosos
Núcleo de Convivência
para Idosos
90 pessoas com mais de 60 anos
frequentam o Núcleo de Convivência
para Idosos da Unibes. O espaço de
socialização e lazer 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.

Aula de culinária
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O programa Adote um Futuro é
uma iniciativa que ajuda a financiar
as atividades extracurriculares de
crianças e adolescentes entre 2 a 15
anos. O projeto é oferecido pela Área
da Criança e do Adolescente da Unibes
e impacta diretamente na formação
educacional dos contemplados.
Os doadores inscritos no programa
contribuem com uma mensalidade e
o valor arrecadado é destinado para
cobrir os custos de passeios e práticas
culturais. Atualmente, mais de 500
crianças são apoiadas pelo programa e
mais de 300 ainda buscam apoiadores
para suas atividades culturais.
Seja um apoiador do programa
Adote um Futuro: (11) 3227-0598 ou
adoteumfuturo@unibes.org.br

Centro Dia
para idosos
O Centro Dia é um serviço de
cuidados diurnos oferecidos
a 30 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 serviços multidisciplinares
para o atendimento de suas
necessidades especiais.

Adote um Futuro

Aula de ginástica

Unibes Universitário
O Unibes Universitário é um programa
que oferece aos jovens da comunidade
judaica e comunidade maior oportunidade
de realizar um curso de ensino superior,
acompanhamento pedagógico, ciclo de
palestras relacionadas ao mercado de
trabalho e principalmente recebem bolsa de
até 50% da mensalidade para realizarem o
curso de graduação. 79 jovens este ano estão
dentro do programa Unibes Universitário,
programa mantido por doadores e parceiros,
que entendem o quanto a educação é a base
do futuro e que acima de tudo, os estudos e o
convívio social auxiliam no desenvolvimento
da disciplina, planejamento, sentido de
prosperidade e realização.

Unibes Empregabilidade
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.
Este ano, mais de 360 currículos
foram cadastrados no banco de dados,
dos quais 18% foram recolocados no
mercado de trabalho.
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.
Relatório de Atividades 2021

23

Unibes S OC I A L
Autonomia para crianças, jovens, famílias e idosos
Serviço de Assistência Social à
Família - Comunidade Judaica
1300 famílias da comunidade judaica
recebem assistência de um programa
próprio na Unibes que fornece apoio e
promove a autonomia.
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
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
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:
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•

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

•

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

•

Atendimento psicológico e
psiquiátrico por profissionais
especializados.

•

Participação no Núcleo de
Convivência, que reúne mais de
90 idosos com atividades diversas,
de forma presencial e virtual.

Unibes
Sobreviventes
do Holocausto

Cestas Pessach

•

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

•

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.

Em parceria com a Claims
Conference, uma instituição baseada
em Nova Iorque, EUA, a Unibes atua
para melhorar a qualidade de vida
de Sobreviventes do Holocausto
que vivem em situação de
vulnerabilidade e cujos rendimentos
são insuficientes para atender às
suas necessidades em saúde.
A assistência social às vítimas
judias do nazismo é mantida por
meio de fundos provenientes da
Conferência sobre Reparações
Materiais Judias contra a
Alemanha (“Claims Conference”).
Adicionalmente, a assistência
às vítimas judias do nazismo é
também proveniente do URO
Charitable Trust Limited.
Em 2019, o serviço realizado
pela Unibes, recebeu, pela segunda
vez consecutiva, a Bandeira Verde
concedida pelos auditores da
Claims Conference, que avaliaram a
documentação e os procedimentos
da instituição. 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.
Atualmente, 205 idosos são
ajudados pelo programa.

Unibes KAVOD
O Programa KAVOD nasceu com recursos
obtidos através de doadores que ajudam
famílias da comunidade judaica em situação
de vulnerabilidade. O projeto visa ao
desenvolvimento de novas habilidades para
trazer mais autonomia para os participantes,
que são incentivados a empreender e gerar
a sua própria renda através de oficinas de
capacitação.
Para fazer parte do programa, é necessário
realizar um trabalho multidisciplinar para
identificar as principais habilidades do
usuário para que o encaminhamento
seja adequado. São núcleos produtivos,
como, as oficinas manuais que estimulam
a criatividade, atividades de coordenação
motora e senso de empreendedorismo para o
retorno ao mercado de trabalho e as oficinas
culinárias, que desenvolvem e ensinam as
práticas alimentares eficazes, conhecendo
os diferentes processos relacionados à
alimentação e manuseio adequado até o
momento da venda.

Oficinas manuais
Relatório de Atividades 2021
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Unibes B A Z A R
Business que gera autonomia e sustentabilidade
para a instituição
dando agilidade no processo logístico.
A parte estrutural das lojas também passou
por transformações com a padronização
da identidade visual das fachadas,
aumento no quadro de funcionários, além
dos treinamentos constantes que são
oferecidos para aperfeiçoar a experiência
com o consumidor. O Centro de Distribuição
também ganhou 30% na produtividade
mensal com a repaginação em sua estrutura,
além da implantação dos indicadores de
gestão para o mapeamento das ações
enriquecendo ainda mais o alcance das
métricas de resultados.

Lançamento
E-commerce Unibes Bazar

Neste ano, o Unibes Bazar recebeu doação de 3 caminhões

Lojas Físicas

Compradora do Unibes Bazar - Lapa
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Parte Interna loja Unibes Bazar

Há 50 anos, o Unibes Bazar atua no
varejo social com doações de qualquer tipo
e de diversas categorias. Atualmente, são
sete lojas físicas em São Paulo e uma loja
virtual. Toda doação arrecadada é destinada
previamente às pessoas atendidas pela
Unibes e o excedente é disponibilizado às
lojas do Unibes Bazar e loja virtual. Mais do
que incentivar o reuso, a venda dos produtos
é revertida inteiramente para a manutenção
dos projetos sociais da instituição.
Neste ano, o Unibes Bazar recebeu doação
de três caminhões, o que totaliza em 12
caminhões de sua frota que realizam a
retirada das doações em São Paulo e grande
São Paulo e exerce toda parte logística de
abastecimento nas lojas. Com essa frota a
capacidade de retirada expandiu em 30%

O período de pandemia também nos
levou ao lançamento da loja virtual do
Unibes Bazar no início deste ano. De olho
no consumo consciente e no impacto
socioambiental positivo, o e-commerce
recebe uma curadoria de produtos usados
em ótimo estado de conservação, de marcas
conhecidas com preços acessíveis e a venda
online das peças doadas aumenta o ciclo de
vida dos produtos, além de diminuir assim o
impacto de resíduos no planeta.
O novo canal de vendas é também uma
alternativa a mais da instituição, que impacta
diretamente nos projetos sociais da Unibes
com a reversão de 100% da renda distribuída
internamente para a manutenção dos
programas, assim como o desenvolvimento
de uma nova segmentação de público
trazendo a visibilidade que o Unibes Bazar
precisava o meio digital.

Loja virtual Unibes Bazar

7
1
12

lojas físicas

loja virtual
caminhões
para retirar
as doaçãos
Relatório de Atividades 2021
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Unibes C U L T U R A L
O agente transformador que potencializa
a autonomia do conhecimento

Voluntariado
Um pilar essencial da instituição
A Unibes acredita que cada pessoa tem um
jeito próprio de ser um agente transformador.
Há 106 anos, a instituição aposta no poder
do voluntariado para o fortalecimento das
atividades essenciais da entidade.
Os colaboradores atuam diretamente na
gestão junto com os membros do conselho
deliberativo, fiscal e da diretoria. Além do
envolvimento com diversos programas,
os voluntários operam na captação de
recursos, participação em eventos e

também na divulgação da organização.
Em 2021, o voluntariado foi um
grande aliado para o nosso trabalho
de promoção do bem-estar social.
Continuamos com as atividades
online e com as ações presenciais que
retornam gradualmente.
Todos os serviços que oferecemos
continuam impactando positivamente
a jornada das pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social.

Parcerias
Parceiros, relacionamentos duradouros e de sucesso

Coral da Unibes ensaiando no auditório da Unibes Cultural

Inovação e Cultura
Desde 2015, a Unibes Cultural atua como um
dos principais hubs de inovação e cultura da
cidade de São Paulo. Além de representar um
programa sólido de exposições e eventos na
cena cultural, o instituto funciona como um
agente transformador, provocando reflexões
sobre a potencialização do empreendedorismo
criativo e das causas sociais ao convergir,
conectar e distribuir cultura.
Não é à toa que a transparência dos
resultados tornam a Unibes uma referência do
terceiro setor no Brasil e a Unibes Cultural como
um dos difusores de diversos conhecimentos.
28

A Unibes Cultural conta com uma
programação variada que se desdobra em
shows, exposições, palestras, atividades
para o público infantil e teatro, debates,
encontros e reflexões para todos que
querem ajudar a construir uma cidade mais
preparada para o futuro.
Nesse momento de pandemia, a Cultural
se adaptou ao formato online até que os
eventos presenciais pudessem retornar
de forma gradual. O público teve o acesso
a uma programação digital variada,
mantendo viva suas atividades culturais.

Conexões verdadeiras, contínuas e
duradouras. É assim que podemos definir
o papel dos parceiros na manutenção dos
programas da nossa instituição.
Os recursos chegam por meio de patrocínios,
financiamentos de projetos, parcerias,
doações de produtos e serviços. Entre as
atividades desenvolvidas pela área, destacamse a construção de relacionamento e a
sensibilização dos potenciais financiadores.
O papel desta área é crucial para o
alinhamento dos projetos, além do
desenvolvimento de canais de comunicação
que asseguram a imagem, valores e a
transparência que a Unibes possui.

Órgãos que apoiam a Unibes:
•
•
•
•
•
•

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal da Educação
Secretaria Municipal de Inovação e
Tecnologia
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo
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Unibes
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
Jurídica

Diretoria
Diretoria
Planejamento
Administrativa Estratégico

Diretoria
Serviço Social

Diretoria
Área da
Criança e do
Adolescente

Diretoria Apoio
Sobreviventes
do Holocausto

Vice-Presidência
Sustentabilidade

Diretoria

Centro Educação
Infantil Betty Lafer

Diretoria
Voluntariado

Diretoria
Captação e
Parcerias

Diretoria
Marketing e
Comunicação

Diretoria
Eventos

Diretoria
Bazar

Superintendência
Geral

Marketing
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Serviço Social

Voluntariado

Captação e
Operações

Contabilidade

Finanças

Juridíco

TI

Área da Criança
e do Adolescente

Recursos
Humanos

Bazar
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Unibes
Mandato 2021 - 2023
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, Marcos Arbaitman,
Meyer Joseph Nigri e Teresa Marco Nigri.

Conselho Fiscal

Mauricio Lafer Chaves, Renato Ejnisman,
Ricardo Radomysler, Uri Eric Arazi
e Ury Rabinovitz.

Presidente Honorária
Anita Schuartz

Vice-Presidentes

Gabriel Zitune, Liora Steinberg Alcalay,
Maria Albuquerque Zanforlin,
Patricia Lerner Sereno.

Diretores

Ahuva Bruria Flit, Breno Zolko,
Carmen Schivartche, Daniel Augusto Motta,
Fanny Michaan Terepins, Ida Regina Ebel Cohen,
Juliana Steinberg Kanas, Lísias Lauretti,
Moshe Sendacz, Nicole Sonder Rouben
e Susana Koln.
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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.

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.
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Unibes
Como ajudar
Seja um voluntário
(11) 3123-7357 ou voluntariado@unibes.org.br

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

Seja um apoiador do programa Adote um Futuro
(11) 3227-0598 ou adoteumfuturo@unibes.org.br

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

Siga nossas redes
Doe

/unibes

@UnibesOficial

@Unibes

@Unibesbazar

@UnibesCultural

(11) 3123-7300 ramal 7333, WhatsApp (11) 99254-7025
ou unibesdoador@unibes.org.br

Seja um parceiro corporativo
(11) 3123-7300 ramal 7358, WhatsApp (11) 96928-4463
ou parcerias@unibes.org.br

Doe para o Unibes Bazar
WhatsApp (11) 96929-4660, (11) 99328-8398,
pelo telefone (11) 3311-7266 ou bazar@unibes.org.br
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