Unibes, uma história de
dedicação e solidariedade
A história da Unibes começa bem antes de

remodelados – onde funcionaram a Ofidas e a

sua fundação, em 1976. Sua origem se situa mais

Policlínica. Quem visitar a creche da Unibes, na

precisamente nos anos de 1915 e 1916, com a

rua Jorge Velho, no bairro do Bom Retiro, vai

criação da Sociedade Beneficente das Damas

certamente notar uma porta de madeira bem

Israelitas e, no ano seguinte, da Sociedade Be-

antiga logo à entrada. A porta maciça – bonita e

neficente Amigos dos Pobres Ezra, as primeiras

acolhedora – e o casarão cuidadosamente con-

entidades assistenciais dos judeus em São Pau-

servado são dois entre os muitos sinais que sim-

lo. Na época, estava em pleno curso a Primeira

bolizam a filosofia de uma entidade que une em

Guerra Mundial e o número de imigrantes ju-

total harmonia a tradição e renovação. A pre-

deus que chegavam a São Paulo começou a au-

servação dos valores fundamentais com a per-

mentar, dando início à formação de uma peque-

manente adequação às necessidades da popu-

na comunidade na cidade.

lação que dela necessita.

A Unibes é a soma de pelo menos sete dife-

Dentre os diversos projetos assistenciais

rentes entidades que foram se constituindo ao

mantidos pela entidade, a Unibes dispõe da Área

longo do século XX. Além da Sociedade das Da-

da Criança e do Adolescente, oferecendo hoje

mas Israelitas, da Ezra e do Sanatório Ezra para

cursos de Capacitação Profissional - em parce-

tuberculosos, fazem parte dessa história de de-

ria com a Associação GMK de Assistência - de

dicação e solidariedade a Sociedade Pró-Imigran-

rotinas de escritório, webdesign, hotelaria e aten-

te, a Policlínica Linath Hatzedek, o Lar da Crian-

dimento em cinema a 530 adolescentes caren-

ça das Damas Israelitas, a Gota de Leite da B´nai

tes com idades entre 16 e 18 anos, que estejam

B´rith e a Ofidas.

freqüentando o ensino formal. Atenta às difi-

A Unibes é, de certa forma, a continuidade

culdades de inserção no mercado de trabalho, a

de cada uma dessas entidades, cada qual com a

instituição tem estabelecido com sucesso diver-

sua missão específica. A sede da Unibes, à rua

sas parcerias com empresas privadas, auxilian-

Rodolfo Miranda, situa-se nos prédios – depois

do os jovens a conseguir o primeiro emprego.

