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JUSTIFICATIVA - PDL 0067/2014 
Homenagear a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social - UNIBES justifica-se por 

ser instituição que presta relevantes serviços sociais à cidade de São Paulo. 

São incontáveis as razões para homenagear o trabalho extraordinário desenvolvido 
pela Unibes. Seus programas têm como base, dar oportunidades e ajudar a formar cidadãos 
autônomos. 

A instituição tem uma estrutura sólida, atende cerca de 14 mil pessoas, com uma faixa 
etária que varia entre 2 e 100 anos. Seus projetos criam soluções nas áreas de promoção 
humana, educação, saúde e cultura. 

A Unibes acolhe, recupera e estimula o potencial das pessoas em todos os ciclos de 
vida. Credibilidade e transparência tornam a instituição referência no terceiro setor e uma das 
maiores do país em seu segmento de atuação. 

A Unibes nasceu a partir da fusão de diversas entidades que auxiliavam a comunidade 
judaica desde 1915. Na época, o fluxo de imigrantes europeus cresceu de forma significativa, 
como um dos efeitos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Com esse crescimento, foi 
preciso cuidar da recepção dessas famílias, dar assistência para que reorganizassem suas 
vidas no Brasil e até mesmo trazer parentes em dificuldades com a ajuda de associações 
internacionais de auxílio a refugiados judeus. 

Na época, a Sociedade Beneficente Amigos dos Pobres Ezra fundada em 1916, era a 
principal entidade que auxiliava os imigrantes no Brasil. Enquanto Os Amigos dos Pobres de 
Ezra era constituída apenas por homens, a Sociedade Beneficente das Damas Israelitas 
formada por mulheres e fundada em 1915, recepcionava e prestava assistência aos imigrantes 
e judeus residentes na cidade de São Paulo. 

No ano de 1969, o trabalho de diversas entidades foi integrado ao Serviço Social 
Unificado. E foi assim que, em 1976, nasceu a Unibes, como fruto da união das entidades 
Sociedade Beneficente Israelita Ezra, Policlínica Linath Hatzedeck e Organização Feminina 
Israelita de Assistência Social - Ofidas. A Ofidas, por sua vez, fruto da junção da Sociedade 
Beneficente das Damas Israelitas com o Lar da Criança Israelita e com a Gota de Leite, 
instituídas no ano de 1930. 

A capacidade de adaptação e a busca constante pela excelência nos métodos de 
atuação e nos serviços prestados são marcas que acompanham a Unibes e as entidades de 
origem em toda a sua história. Assim, é com naturalidade que se assiste à mudança de gestão 
empreendida pela instituição nos últimos anos, em busca de sustentabilidade para alcançar 
com cada vez mais eficiência o objetivo de promover a autonomia dos usuários. 

Sua missão é desenvolver e implantar projetos socioeducativos e de promoção 
humana, provocando cenários positivos para que o usuário, com o pleno uso de seu potencial, 
seja agente na busca por autonomia, observado e respeitado seu grau de vulnerabilidade. 

A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social tem como seus principais valores o 
compromisso com o ser humano, a credibilidade, a transparência, o pensamento inovador, a 
ética em suas ações, o respeito a funcionários e voluntários e a otimização de recursos. 

A Unibes é um lugar de reconhecimento, de respeito, de inclusão e de amizade. Lugar 
de esperança para o futuro tocado pela graça da convivência, do afeto e, sobretudo, da 
liberdade. 
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Pelo extraordinário trabalho desenvolvido pela União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar 
Social - UNIBES, dedicação à sociedade e compromisso com o povo paulistano através da 
difusão da educação, cultura e saúde em nossa cidade, em justa homenagem, pretende o 
proponente o apoio dos nobres vereadores. 
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