Relatório de gestão
2014-2020

Carta do presidente
Caros amigos
Estamos nos aproximando do final de nossa gestão à frente da CONIB. De 2014 a 2020, tive o
privilégio de liderar uma diretoria de voluntários e uma equipe profissional comprometidas com
as principais missões desta instituição.
Foram muitos os desafios na busca da defesa dos interesses de uma comunidade diversa e
plural, em um cenário que, nos últimos anos, ganhou acentuada polarização política.
Foram ainda maiores as nossas conquistas. As principais estão destacadas nas páginas
deste relatório e são fruto de um dedicado trabalho comunitário.
Em nosso trabalho cotidiano, estivemos com autoridades em Brasília, na defesa de pautas do
interesse da comunidade. Levamos ministros de Estado, parlamentares e ministros do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a Israel para conhecerem in loco aspectos da
realidade israelense e do Oriente Médio.
Participamos de forma ativa no debate público em temas como o combate à intolerância e ao
discurso de ódio, o fortalecimento da democracia e a promoção dos direitos humanos. Fomos
admitidos como Amicus Curiae em dois processos do STF e, em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas, realizamos vasta pesquisa, que resultou em um “Guia para Análise de Discurso
de Ódio” e em um livro.
Atuamos de forma contundente contra manifestações de antissemitismo e antissionismo: em
episódios em duas universidades federais, a de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a do ABC;
no caso da sinagoga de Pelotas, alvo de atentado, e em inúmeras outras situações. Entramos
com ações contra atitudes antissemitas e nos posicionamos de forma contundente contra
pronunciamentos como o do ex-Secretário especial de Cultura, Roberto Alvim.
Comemoramos a aprovação de uma nova lei antiterrorismo e a mudança de data da prova do
ENEM, que deixa de ser aplicada aos sábados, coroando o esforço também de gestões anteriores, além do ensino do Holocausto como matéria na Base Nacional Comum Curricular.
Todas grandes conquistas para nossa comunidade.

“Foram muitos os desafios na busca
da defesa dos interesses de uma
comunidade diversa, plural, em
um cenário que, nos últimos anos,
ganhou notada polarização política.“
Fernando Lottenberg

Linha do Tempo
Confira as grandes conquistas
dos últimos 6 anos
2015

junho
CASO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA
Após ação conjunta da Conib e da Federação
Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), em
junho de 2015, o MEC, o Ministério Público,
a Polícia Federal, SBPC, SEPPIR e Senado
reagiram contra a discriminação a alunos e
professores israelenses na UFSM.

dezembro

2016

março
APROVAÇÃO DA LEI ANTITERRORISMO
PELO CONGRESSO NACIONAL
A Conib reuniu-se diversas vezes com
parlamentares, autoridades do Executivo e
com a Polícia Federal, expondo a necessidade
de uma nova legislação, reforçando a então
proximidade das Olimpíadas. A Câmara
dos Deputados aprovou, em fevereiro de
2016, o projeto de lei que tipifica o crime
de terrorismo no Brasil. Finalmente, a lei foi
sancionada pela então presidente, Dilma
Rousseff, em março do mesmo ano.

ENCONTROS DE DIRIGENTES
DA COMUNIDADE COM O PAPA
NO VATICANO
O Papa Francisco recebeu em 2015, no
Vaticano, uma delegação da Conib. A visita
significou não apenas a culminância de um
programa desenvolvido com a Arquidiocese
de São Paulo ao longo do ano, por ocasião do
50° aniversário da Encíclica “Nostra Aetate”,
como também do relacionamento que vem
sendo cultivado pela comunidade com a Igreja
Católica, ao longo das últimas décadas.

julho
CASO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Um edital de 2016 da UFABC para contratação
de professor de Relações Étnico-Raciais,
que comparava o sionismo ao nazismo e ao
apartheid, foi retificado pela Universidade,
após encontro da Conib com o ministro da
Educação Mendonça Filho. A liderança judaica
também foi recebida pelo reitor Klaus Capelle.

2017

janeiro
NOMEAÇÃO DE NOVO EMBAIXADOR
DE ISRAEL NO BRASIL APÓS
LONGO INTERVALO
Após intensa atuação diplomática da Conib no
Brasil e em Israel, o embaixador Yossi Shelley
substituiu, em março de 2017, o embaixador
Reda Mansour.Fernando Lottenberg
encontrou o presidente de Israel, Reuven Rivlin,
e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu,
e pediu-lhes uma solução rápida para o
preenchimento da vaga. O governo de Dilma
Roussef havia rejeitado a indicação de Dani
Dayan para Brasília e Lottenberg encontrou-se
também, em 2017, com José Serra, à frente
do Ministério das Relações Exteriores, para
pedir aprovação ao novo nome.

março
MUDANÇA NA DATA DO ENEM, QUE NÃO
MAIS SERÁ AOS SÁBADOS
O MEC determinou que o Enem seja realizado
em dois domingos e não mais aos sábados. “A
Conib vinha pleiteando já há alguns anos esta
modificação, iniciada em gestões anteriores.
Estamos muito satisfeitos com a decisão, que
demonstrou a preocupação de atender uma
demanda legítima e evitar que jovens ficassem
isolados e trancados por horas, até poderem
começar a prova, permitindo assim que aqueles
que guardam o shabat tenham sua dignidade
respeitada. A comunidade judaica está de
parabéns por seu engajamento”, disse Fernando
Lottenberg, que registrou também seus
agradecimentos ao ministro Mendonça Filho.

2018

janeiro
INCLUSÃO DO HOLOCAUSTO COMO
MATÉRIA CURRICULAR PELO CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO
O documento oficial sobre a nova Base
Nacional Comum Curricular inclui como
temas obrigatórios: “Judeus e outras vítimas
do Holocausto” e o estudo “do extermínio
de judeus e outros (como o Holocausto).”
Ambos os temas foram incluídos ao 9º ano do
Ensino Fundamental, nas páginas 424 e 425
da BNCC. “Creio que essa é certamente uma
grande vitória para nós, judeus brasileiros,
para os que ensinam história judaica e para
as instituições representativas de nossa
comunidade, que há muitos anos vêm lutando
para que esse resultado fosse alcançado. O
MEC e o ministro Mendonça (Filho) foram
parceiros relevantes, o que merece ser
registrado”, declarou Fernando Lottenberg.

abril
CONIB DEFENDE NO STF REMOÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE DISCURSO DE ÓDIO
EM REDES SOCIAIS
Fernando Lottenberg e Rony Vainzof, presidente
e secretário da Conib, estiveram no Supremo
Tribunal Federal para entregar Memorando com
entendimento sobre o Recurso Extraordinário
n.º 1.037.396, que discute a constitucionalidade
do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei
12.965/2014), o qual exige prévia e específica
ordem judicial de exclusão de conteúdo para a
responsabilização civil de provedor de internet,
websites e gestores de aplicativos de redes
sociais, por danos decorrentes de atos ilícitos
praticados por terceiros.

2019

janeiro
novembro
PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO
DA FGV EM PARCERIA COM A CONIB
GERA GUIA PARA ANÁLISE DO
DISCURSO DE ÓDIO
O Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação
da FGV Direito/SP – CEPI), em parceria
com a Conib, fez vasta pesquisa sobre
o discurso de ódio, que resultou em um
relatório. Do estudo nasceu o “Guia para
Análise de Discurso de Ódio”. O trabalho visa
o esclarecimento conceitual do discurso
de ódio e espera auxiliar na identificação,
avaliação, regulação e sancionamento
desse tipo de manifestação.

2020

SANCIONADA LEI QUE PERMITE
FALTAR A PROVAS E AULAS POR
CRENÇA RELIGIOSA
O Diário Oficial da União publicou alteração na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabelecendo flexibilização na aplicação
de prova e aula a alunos impossibilitados de
comparecer à instituição de ensino por motivos
religiosos. “A Conib vinha pleiteando esta
alteração e acompanhando de perto a tramitação
do projeto de lei há tempos. A sanção desta lei
representa o acolhimento de uma demanda
legítima, de parte da população brasileira que
guarda o sábado. É mais uma vitória importante
para a comunidade judaica e todos os que
se envolveram nesta luta – entre os quais se
destacam os adventistas – que se soma à
mudança, implementada em 2017, na agenda
do ENEM, que deixou de ter provas aplicadas
aos sábados”, destacou o presidente da Conib,
Fernando Lottenberg.

fevereiro
agosto
LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DE
PESQUISA “A CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO JURÍDICO DE DISCURSO
DE ÓDIO NO BRASIL”
O lançamento do relatório de pesquisa “A
Construção do Conceito Jurídico de Discurso
de Ódio no Brasil” foi marcado por um
webinar, com transmissão ao vivo pelo canal
de Youtube da Fundação Getulio Vargas
(FGV). A abertura ficou a cargo de Alexandre
Pacheco da Silva (coordenador do CEPI) e do
presidente da Conib, Fernando Lottenberg.
Os especialistas Celso Lafer, Rony Vainzof,
Adriana Dias e Júlio Cesar Casarin Barroso
contribuíram com análises sobre o tema. A
pesquisa foi feita pelo Centro de Ensino e
Pesquisa em Inovação da Fundação Getulio
Vargas (CEPI/FGV), com apoio da Conib.

CONIB É ADMITIDA COMO AMICUS
CURIAE PELO STF EM DOIS PROCESSOS
A Conib foi admitida, em fevereiro, em
despacho do Ministro Dias Toffoli, para atuar
em recurso no Supremo Tribunal Federal
(STF) como ‘Amicus Curiae’ (Amigo da
Corte). O caso é sobre recurso extraordinário
interposto pelo Facebook, em razão de uma
ação indenizatória, por conta da criação de
uma página falsa na rede social em que eram
enviadas mensagens, em nome da vítima, a
terceiros, de conteúdo difamatório.
Em outubro, a Conib também foi admitida,
conforme despacho do ministro Edson
Fachin, para atuar como Amicus Curiae em
caso que julga se é dever do administrador
público disponibilizar obrigação alternativa
para servidor em estágio probatório cumprir
deveres funcionais a que está impossibilitado
em virtude de sua crença religiosa.

Dia do Holocausto
A Confederação Israelita do Brasil - Conib organiza a cerimônia do Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto, a cada 27 de janeiro, com presença de autoridades.
2015
A data foi marcada por cerimônia promovida pela Conib, pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Fierj e pelo
Centro de Informação das Nações Unidas
para o Brasil. O ato, que lembrou os 70 anos
da libertação de Auschwitz, aconteceu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro..
2016
O ato aconteceu na sede da OAB em Brasília,
com organização da Conib e da Associação
Cultural Israelita de Brasília. Além dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, foram
também homenageadas vítimas da intolerância no Brasil. A sede da OAB abrigou uma
exposição com fotos e obras de ambos. A
menina Kayllane Campos, praticante do candomblé, atacada com pedras em 2015, acendeu uma das velas da solenidade.

2017
A cerimônia em São Paulo contou com a presença do presidente Michel Temer. Com organização da Confederação Israelita do Brasil
(Conib), Federação Israelita do Estado de São
Paulo (Fisesp) e Congregação Israelita Paulista (CIP). Crianças e jovens homenagearam
os sobreviventes do Holocausto. Autoridades
como o governador Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, José Serra e o
prefeito João Doria, estiveram presentes, entre outras.
2018
A Congregação Israelita Paulista (CIP), a Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Federação Israelita do Estado de S. Paulo (Fisesp),
realizaram a cerimônia, em São Paulo, da
qual participaram representantes de diversas religiões, autoridades políticas – entre as

quais o senador José Serra, o prefeito João
Doria, o ministro Gilberto Kassab, o vereador
Gilberto Natalini e o prefeito de São José dos
Campos, Felício Ramuth, - líderes da comunidade judaica e sobreviventes do Holocausto.
Os presentes puderam ver a exposição “Além
do Dever – Diplomatas reconhecidos como
Justos entre as Nações”, produzida pelo Yad
Vashem e trazida pelo Consulado Geral de Israel em São Paulo.
2019
Em 2019, a cerimônia no Rio de Janeiro aconteceu no Monumento Nacional aos Mortos da
2ª Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, e
uniu também a celebração pelos 75 anos do
desembarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália. O evento foi promovido
pela Conib e pela Fierj, com o apoio da administração do monumento, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, Museu Histórico do Exército (Forte Copacabana),
Comando Militar do Leste, 1º. Distrito Naval e
Comando da Aeronáutica. Entre os presentes,
estavam o governador do Rio, Wilson Witzel,
o prefeito Marcello Crivella, políticos como o

Senador Arolde Oliveira, o Deputado Federal
Marcelo Calero e a vereadora Teresa Bergher
(RJ), além de diplomatas, militares, líderes comunitários e religiosos.
2020
Em 2020, em São Paulo, cerca de 1100 pessoas prestigiaram o evento, que marcou os
75 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. O evento abrigou a exposição “História e Memória do Holocausto”, com
curadoria de Ícaro Uriel Brito França e obras
feitas por adolescentes que cumprem medida de internação no Centro Socioeducativo
de Uberaba (CSEUR-MG). Em seus discursos,
o governador João Doria, o secretário de negociações bilaterais no Oriente Médio do Itamaraty, Embaixador Kenneth da Nóbrega, os
presidentes da Conib, Fernando Lottenberg e
da CIP, Mario Fleck, e o cônsul de Israel em
São Paulo, Alon Lavi, destacaram como, mesmo após 75 anos da libertação dos campos
de concentração, o antissemitismo continua
crescendo no mundo e a importância de não
esquecermos o Holocausto para que não volte a acontecer.

Missões a Israel
Parlamentares de diversos partidos políticos e ministros do STF e STJ foram a Israel em
missões de 2015 a 2019 nas edições do programa organizado pela Conib e Fisesp, com
apoio do Project Interchange, ligado ao American Jewish Committee. Eles conheceram aspectos do país, sob as vertentes política, econômica e social.
2015

2017

Participaram os deputados federais Carlos Zaratti-

Integraram o grupo os senadores Kátia Abreu

ni (PT-SP), Izalci Lucas (PSDB-DF), Raul Jungmann

(PMDB-TO), Humberto Costa (PT-PE), Ricardo

(PPS-PE), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Sinval Ma-

Ferraço (PSDB-ES), Ana Amelia Lemos (PP-

lheiros (PMB-SP), Jony Marcos (PRB-SE) e Júlio

-RS), Jorge Viana (PT-AC) e os deputados Pe-

Delgado (PSB-MG), e o presidente da Assembleia

dro Vilela (PSDB-AL), Eduardo Cury (PSDB-SP)

Legislativa de São Paulo, Fernando Capez (PSDB).

e Bruna Furlan (PSDB-SP).

2016

2018

Visitaram Israel os deputados federais Carlos
Zarattini (PT-SP), Izalci Lucas (PSDB-DF), Raul
Jungmann (PPS-PE), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Sinval Malheiros (PMB-SP), Jony Marcos
(PRB-SE) e Júlio Delgado (PSB-MG), e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo,
Fernando Capez (PSDB).

Viajaram ao país os senadores Álvaro Dias (Podemos-PR), Cristovam Buarque (PPS - DF), Lasier Martins (PSD - RS), e os deputados Arthur
Maia (PPS - BA) e Guilherme Mussi (PP - SP).

2019
Além do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que, em agenda oficial, participou de algumas atividades, integraram o
grupo os ministros do STF Luis Roberto Barroso e Rosa Weber e do STJ Ricardo Villas
Boas Cueva, Mauro Campbell Marques, Joel
Paciornik, Sebastião Alves dos Reis Jr. e Maria
Isabel Galotti Rodrigues.

Renovação de certificados
Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos do Estado de São Paulo concedido
novamente à Conib.
A Conib obteve, pelo sexto ano consecutivo,
o certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos renovado
para o período de 07/10/2019 a 06/10/2020,
conforme disposto no decreto de número
46.655/02.
O documento é concedido pela Secretaria da
Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
O Certificado de Entidade Promotora de Direitos
Humanos é um benefício legal que visa estimular e fomentar as entidades que se dedicam à
promoção dos Direitos Humanos. Com sua con-

cessão, a Conib pode pleitear isenção de imposto sobre as doações recebidas.
Para sua obtenção, a Conib apresentou um detalhado relatório de atividades, incluindo ações
contra o racismo e o antissemitismo, a promoção do diálogo inter-religioso, divulgação da
história e da cultura judaica, educação sobre o
Holocausto, criação da Rede de Escolas Anne
Frank, participação na Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e ajuda humanitária no Brasil
e no exterior. A atual certificação é válida até
outubro de 2021.

Iluminação das Torres
Por ocasião do Yom Hashoá, desde 2018, a Conib engajou-se em uma ação para iluminar as
torres do Congresso Nacional e, assim, marcar a data e lembrar os seis milhões de judeus
mortos e outras minorias dizimadas pelos nazistas.
2018
As torres ganharam os dizeres “Holocausto Nunca Mais”, em memória das vítimas e dos mártires do Holocausto. O ato foi uma ação do Museu
do Holocausto de Curitiba e contou com o apoio
do Senado, da Conib. A projeção iluminou as torres do edifício das 19h às 23h.
2019
As duas torres do edifício do Congresso Nacional, em Brasília, voltaram a ser iluminadas com
a frase “Holocausto Nunca Mais” em 2019, para

mais uma vez marcar o Dia do Holocausto e do
Heroísmo, em uma iniciativa da Conib.
2020
Em plena pandemia, em 2020, as torres do Congresso Nacional voltaram a receber a projeção da
frase “Holocausto Nunca Mais “ desta vez acrescida
dos dizeres “Solidariedade Salva Vidas”, uma mensagem de esperança e apoio a todos os brasileiros
que enfrentam diariamente a ameaça da Covid-19.
O ato foi uma ação da Confederação Israelita do
Brasil (Conib) e contou com o apoio do Senado.

Convenções
A Conib realiza anualmente, no mês de novembro, sua convenção nacional, oportunidade
em que reúne representantes das entidades federadas de 14 estados brasileiros.
2014
O advogado Fernando Lottenberg, de São
Paulo, foi eleito por aclamação presidente
da Conib para o triênio 2014-2017, durante a
45ª Convenção Anual da Conib, realizada em
São Paulo.
2015
O evento, que homenageou o ministro do
STF Luiz Fux, contou com a presença de
representantes de 14 federações e associações estaduais, incluindo jovens lideranças
e ex-alunos do Programa de Liderança Conib-Insper, do embaixador de Israel, Reda
Mansour, o cônsul-geral de Israel em São
Paulo, Yoel Barnea, o presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Jack
Terpins, o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, e o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein,
Claudio Lottenberg.

2016
Com a presença do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, do chanceler José Serra e dos
ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, e da
Educação, Mendonça Filho, a Conib homenageou, em sua 47ª Convenção Nacional, Natan
Sharansky, símbolo da dissidência soviética e
presidente da Agência Judaica.
2017
Com a presença do governador Geraldo Alckmin, do ministro da Educação, Mendonça Filho,
do senador José Serra e do prefeito João Doria,
a 48ª Convenção Nacional da Conib, reelegeu
por aclamação Fernando Lottenberg como seu
presidente para o triênio 2017–2020. O convidado especial do evento foi David Harris, diretor
executivo do American Jewish Committee. O
ministro Mendonça Filho e o diplomata Oswaldo Aranha, representado por seu neto, Pedro
Corrêa do Lago, foram os homenageados.

2018
A 49ª Convenção da Conib contou com uma
série de eventos dedicados à comemoração
simultânea pelos 70 anos de sua fundação,
da criação do Estado de Israel e da Declaração Universal de Direitos Humanos. O célebre
filósofo, ativista, cineasta e dramaturgo francês Bernard-Henri Lévy foi o palestrante do
jantar de Gala.
2019
O combate ao discurso de ódio foi o tema
dominante na 50ª Convenção Nacional. A
preocupação com o crescimento de casos
envolvendo o discurso de ódio, assim como
o cenário mundial de agravamento do antissemitismo, permearam boa parte da agenda.
O evento terminou no domingo (3), com um
talk-show com o presidente da Conib, Fernando Lottenberg, entrevistando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.
O jantar de gala da Convenção, ocorrido no salão do clube A Hebraica, na noite de sábado (2)
contou com a presença e o pronunciamento
do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, entre outras autoridades.

Cadernos Conib
Já em sua quinta edição, a revista Cadernos Conib procura mostrar não apenas a
contribuição dos judeus aos debates e aos temas centrais da sociedade brasileira, como
igualmente a diversidade de opiniões e o espírito democrático da comunidade judaica.
A primeira edição dos Cadernos Conib (2010)
teve como destaque a questão ecológica,
com depoimentos relevantes no movimento
ambientalista e do desenvolvimento da Amazônia; já a segunda edição (2014) destacou a
contribuição judaica à construção da democracia no Brasil nas últimas décadas.
2015
Cadernos Conib nº 3 reúne textos que falam sobre os desafios da educação no Brasil – a gestão
eficiente, a formação de docentes, a educação
pública, as novas tecnologias-, bem como sobre
a educação judaica – história e perspectivas.

2017
Cadernos Conib nº 4 apresenta uma seleção
de escritos focados na promoção da tolerância e no combate à intolerância.
2018
A 5ª edição dos Cadernos Conib foi voltada ao
tema “Antissemitismo & Antissionismo” com
uma série de textos relacionados ao assunto.

2015
3 de março
Primeiro Encontro Nacional de Escolas
Judaicas Brasileiras
A Confederação Israelita do Brasil promoveu
em março, no clube A Hebraica, em São Paulo,
um encontro inédito com os principais protagonistas da área de Educação Judaica formal
no Brasil. O objetivo principal é incrementar o
papel das escolas na continuidade da comunidade judaica brasileira.

24 de março
Proximidade com o
Congresso Judaico Mundial
Em 2015, a Conib prosseguiu no relacionamento próximo com o Congresso Judaico
Mundial. Fernando Lottenberg é um dos vice-presidentes da entidade e participa regularmente das reuniões de seu Comitê Executivo, para discutir temas como o crescente
antissemitismo e a mudança de paradigmas
na relação entre a diáspora e Israel.

20 de maio
Aproximação com a comunidade negra
Participação nas cerimônias do Dia da Abolição da Escravatura, em 20 de maio de 2015,
com organização do Congresso Nacional
Afro-Brasileiro (CNAB), entidade com a qual a
Conib mantém relacionamento.

2015
9 de junho
Acordo de cooperação com o
American Jewish Committee
Este acordo é a confirmação do trabalho que
tem sido feito entre as duas comunidades e
as duas instituições. Trabalhando juntos, podemos aprender com as experiências uns dos
outros e aumentar o bem-estar do povo judeu
no Brasil e em todo o mundo “, disse Fernando Lottenberg na assinatura do acordo com a
seção latina do AJC, em 2015.

15 de junho
Debate sobre o ensino religioso nas
escolas públicas
A professora Roseli Fischmann, doutora em
Filosofia e História da Educação pela USP, representou a Conib na audiência pública que
discutiu, no Supremo Tribunal Federal, a questão do ensino religioso nas escolas públicas.
Ela defendeu a inconstitucionalidade do artigo
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que trata do ensino religioso nas
escolas públicas.

2 de julho
Parceria com a OAB-SP para distribuição
de cartilha sobre uso seguro das redes
sociais a escolas públicas e judaicas
Para preparar a população para o uso adequado das redes sociais, a Comissão de Direito
Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB-SP lançou a cartilha “Recomendações e boas
práticas para o uso seguro das redes sociais
por toda a família”, com dicas para usuários
de todas as idades. A Conib distribuiu as cartilhas nas escolas judaicas do Brasil, sobretudo
para alunos do Ensino Médio, e também nas
escolas públicas, em parceria com a OAB.

2015
2 de setembro
Visita ao Brasil do cardeal Kurt Koch
O cardeal, presidente do Pontifício Conselho
para a Promoção da Unidade dos Cristãos
e da Comissão para as Relações Religiosas
com os Judeus, veio ao Brasil em 2015 para
a comemoração dos 50 anos da declaração
Nostra Aetate:
“Ela não perdeu a atualidade, continua servindo como bússola na reconciliação. Como declarou o Papa Francisco, diante da atual onda
de antissemitismo: ‘não se pode ser cristão e
antissemita’, afirmou o cardeal.
25 de novembro
Resposta a Caetano Veloso
Texto na Folha de São Paulo respondeu com
força a um artigo do cantor Caetano Veloso,
após visita deste a Israel, em 2015.

Criação do quadro “Conib em Foco”
Desde 2015, o programa Shalom Brasil apresenta semanalmente um quadro em que um
diretor da Conib fala sobre temas de destaque
nas áreas política, jurídica e educacional.

2016
Criação do quadro “Conib conta”
Desde 2016, o programa Mosaico na TV apresenta entrevistas com o presidente da Conib,
Fernando Lottenberg, que aborda as principais atividades da entidade.

fevereiro
Debates na mídia sobre “Minha Luta”
Participação em debates nas TVs Globo e Cultura sobre a proibição do livro de Adolf Hitler e
sobre o neonazismo no Brasil. Conib, Fisesp
e Fierj apresentaram representação criminal
contra publicação e venda da obra, em fevereiro de 2016. “A Conib vem atuando de maneira enérgica no sentido de buscar o apoio
legal das autoridades para que determinem a
proibição de exposição, venda ou divulgação
deste título”, disse o diretor de segurança institucional da Conib, Octávio Aronis.

14 de fevereiro
Seminário em Cuba
Por iniciativa da Conib, aceita pela comunidade judaica cubana e com o patrocínio
da Memorial Foundation for Jewish Culture, 50 membros das comunidades judaicas
do Brasil, Argentina, México, Uruguai, Chile,
Peru, Panamá e Costa Rica reuniram-se em
Havana, para o seminário Nahum Goldmann
Fellowship - “A Reconstituição da Vida Cultural Judaica na América Latina”. Foi o primeiro
evento dessa natureza em Cuba desde 1959.

2016
10 de junho
Jogo da paz entre crianças israelenses
e palestinas
Apoio à iniciativa da CBF, Federação Paulista de Futebol e organização Caminhos de
Abraão, com as comunidades judaica e árabe, a Sociedade Esportiva Palmeiras e os clubes A Hebraica, Círculo Macabi, Clube Atlético
Monte Líbano, Esporte Clube Sírio e Esporte
Clube Pinheiros. O Fantástico deu destaque
ao jogo.

23 de junho
Encontros no MEC
Em reunião com a secretária executiva Maria Helena de Castro foi abordada a inclusão
de temas como Inquisição e Holocausto na
Base Nacional Curricular. O tema também foi
apresentado ao ministro da Educação, Mendonça Filho.

2 de julho
Encontros com a comunidade muçulmana
Um encontro inédito reuniu judeus e muçulmanos para cerimônia de Iftar, na residência
do rabino Michel Schlesinger, representante
da Conib para o diálogo inter-religioso.
O Consulado dos Emirados Árabes Unidos
convidou a Conib para a mesma cerimônia,
em 2015 e 2016.

2017
9 de janeiro
Conib e Fisesp acionam Polícia Federal
por vídeo postado por neonazistas em
São Paulo
A Conib e a Fisesp acionaram a Polícia Federal
e Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por um vídeo antissemita postado recentemente por um grupo neonazista. O grupo
colou em novembro de 2016, em um poste
da Rua Augusta, importante via de São Paulo,
um cartaz com a inscrição “Com judeus, você
perde”.

1 de março
Google endossa trabalho da Conib
O programa Google Ad Grants oferece soluções depublicidade gratuita para organizações sem fins lucrativos.O pleito da Conib foi
aprovado em 2017. Além de convencermos o
Google da relevância de nossa página, apresentamos nossas principais ações em prol
dos direitos humanos. Em pouco mais de
quatro meses, os anúncios foram vistos cerca de 1,4 milhão de vezes e clicados outras 54
mil vezes.

18 de abril
Acordo com a Comunidade Israelita
de Lisboa
Memorando de Cooperação assinado em 2017
contempla a difusão de informações e procedimentos para concessão da cidadania portuguesa aos descendentes dos judeus expulsos de
Portugal, intercâmbio cultural, desenvolvimento
de programas no âmbito da educação religiosa,
interação entre movimentos de juventude e de
liderança judaicos.

2017
9 de maio
Atuação conjunta com o Congresso Judaico
Latino-Americano
Entre os projetos, a criação de um Comitê
Consultivo para o CJLA, com a participação
de personalidades dos mundos político, social e econômico da região e a realização de
pesquisas de temas de interesse comum das
comunidades judaicas latino-americanas.
Fernando Lottenberg é um dos vice-presidentes da entidade.

29 de junho
O Conecteinu, uma plataforma online de capacitação de professores na área judaica,
visou qualificar os materiais pedagógicos e
capacitar de forma contínua a comunidade
de educadores.Em 2017, a plataforma disponibilizou o “Programa de Extensão em História
Judaica”, em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ.

21 de junho
Ministra Luislinda Valois visita Israel
A ministra dos Direitos Humanos do Brasil,
Luislinda Valois, fez em junho uma visita de
cinco dias a Israel. Ela foi acompanhada por
Patricia Tolmasquim, representante da Conib
no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). A ministra conheceu, entre outras coisas, o sistema jurídico israelense
e o sistema de educação para os direitos humanos.

2017
26 de junho
Ministro Marcos Pereira conhece Israel
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços do Brasil, Marcos Pereira, fez também
em junho de 2017 visita oficial de quatro dias
a Israel, na primeira missão do Ministério ao
país em 12 anos. Na agenda, entre muitas
atividades, visitas a universidades, empresas
de tecnologia, ao Parlamento Knesset.

17 de julho
Conferência mundial sobre o combate ao
terrorismo em Buenos Aires
Fernando Lottenberg, presidente da Conib, e
Ricardo Berkiensztat, presidente executivo da
Fisesp, participaram em Buenos Aires de uma
reunião sobre o avanço da legislação para prevenir e combater os ataques terroristas, com
organização das afiliadas latino-americanas
do Congresso Judaico Mundial. Presentes estavam parlamentares da América Latina, como
a deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) e o
deputado estadual Fernando Capez (PSDB-SP),
que participaram de missões em Israel, organizadas pela Conib, Fisesp e Project Interchange.

21 de julho
Homenagem às vítimas da Amia
Participação em Buenos Aires, na homenagem
às vítimas do ataque à AMIA e em encontro
promovido pelo CJLA com parlamentares latino-americanos, para debate de legislação para
prevenção e combate a ataques terroristas.

2018
Janeiro
Projeto Israel 70 anos
A Conib esteve envolvida nas diversas comemorações, no Brasil, que marcaram os 70
anos de Israel. Integrou, ao lado de outras instituições judaicas (A Hebraica, Consulado de
Israel em São Paulo, Fisesp e Fundo Comunitário) o Comitê Israel 70 anos, que organizou
uma série de ações como o Fest Shalom SP
II, que reuniu mais de 8 mil pessoas. A Conib
também esteve presente em celebrações promovidas pelas federadas, em diversos estados
do país.

30 de Janeiro
Visita do Ministro Mendonça
Filho a Israel
O ministro da Educação, José Mendonça
Filho, foi a Israel a convite da Conib, em janeiro de 2018, conhecer os vários aspectos do
sistema educacional do país. Em Jerusalém,
o Ministro visitou o Yad Vashem e abriu canal
de conversação para que a instituição possa
participar da capacitação dos professores da
rede pública no ensino sobre o Holocausto.

27 de fevereiro
Visita de Aloysio Nunes a Israel
Em uma das mais bem-sucedidas missões
brasileiras a Israel, o presidente da Conib, Fernando Lottenberg, acompanhou o chanceler
Aloysio Nunes em visita ao país a convite do
ministro. A missão resultou em uma reaproximação histórica entre as duas nações. A visita
de Nunes foi a primeira de um chanceler brasileiro ao país desde 2010.

2018
3 de março
Caso Lelê Teles
A Conib, a Fierj, a Fisesp e a Anajubi (Associação Nacional de Juristas Brasil-Israel) protocolaram notícia-crime contra o jornalista Lelê
Teles por matéria antissemita intitulada “Quem
é judeu”, veiculada em 3 de março, no site Brasil 247. A Procuradora Tatiana Pollo Flores, do
Ministério Público Federal, em 5 de abril, requisitou a instauração de Inquérito Policial, para a
apuração do crime de racismo.

17 de maio
Caso da Sinagoga de Pelotas
A Sociedade Israelita de Pelotas (SIP) foi alvo
de um atentado. A Federação Israelita do Rio
Grande do Sul (FIRS) e a Confederação Israelita
do Brasil (Conib) tomaram providências junto
às autoridades para identificar os responsáveis e garantir a segurança da comunidade. “
É alarmante que a tensão no Oriente Médio se
traduza em ataque contra a comunidade judaica brasileira. Após contato com a Federação Israelita do RS,a Conib está atuando perante as
autoridades policiais responsáveis pela investigação e punição dos autores. Deste ato criminoso de violência e intolerância religiosa”, disse
o presidente da Conib, Fernando Lottenberg.
21 de maio
Conquistas para a comunidade judaica
na IV Conapir
O 18 de março, Dia Nacional da Imigração Judaica, foi incluído no calendário oficial da Secretaria Nacional de Promoção de Políticas da
Igualdade Racial assim como a inserção
dos judeus em todas políticas públicas de
promoção da igualdade racial. As ações
foram aprovadas na IV Conapir, que contou
com a representante da Conib no CNPIR, Patrícia Tolmasquim, e com a diretora executiva,
Karen Didio Sasson.

2018
Junho
Respostas aos artigos de Jom Tob Azulay e
Gilberto Gil na Folha de S. Paulo
O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, respondeu com dois artigos a Jom Tob Azulay e
Gilberto Gil, que publicaram também dois textos,
sobre o conflito israelo-palestino no jornal Folha
de S. Paulo. No primeiro, estampado no site do
jornal em junho de 2018, Lottenberg disse que
olhar somente um dos lados do conflito contribui para seu prolongamento, e não para a paz.
No segundo, intitulado “Nós não somos fundamentalistas”, publicado também em junho, escreveu: “Gilberto Gil e Jom Tob Azulay voltaram
a escrever nesta Folha de S. Paulo (“Israel, entre
o sagrado e o profano”, 21/6) sobre o conflito
árabe-israelense. Desta vez, no entanto, não só
para acusar Israel de forma injusta. Em seu segundo artigo, a dupla prefereatacar a mim e a
“meus seguidores” (?). E, em vez de argumentarem, tentam deslegitimar quem pensa de forma
diferente, agora com atribuições infundadas”.
19 de setembro
Após 13 anos, júri condena 3 acusados de
ataque neonazista no RS
Três homens acusados de associação com a
ideologia neonazista foram condenados por
tentativa de homicídio em um ataque contra
três jovens judeus, ocorrido em 2005, em Porto
Alegre. As vítimas Rodrigo Fontella Matheus,
Edson Nieves Santanna e Alan Floyd Gipsztejn,
que usavam quipás, foram brutalmente agredidas com socos, pontapés e facadas por um
grupo de skinheads que estava dentro de um
bar. Os réus Laureano Vieira Toscani e Thiago
Araújo da Silva foram condenados a 13 anos
de prisão. O terceiro acusado, Fábio Roberto
Sturm, a 12 anos e oito meses. Em 23 de março de 2019, outros três réus foram julgados.
Daniel Vieira Sperk e Leandro Comaru Jachetti
foram considerados culpados. A pena é de 14
anos de reclusão. Eles poderão recorrer em liberdade. No caso de Marcelo Moraes Cecílio,
houve desclassificação do crime, que passou a
ser o de lesão corporal leve, já prescrito.

2018
21 de novembro
Lottenberg apresenta relatório em
encontro do WJC, em Paris
O Presidente da Conib apresentou em novembro
de 2018, em Paris, na Reunião do Conselho de
Administração do Congresso Judaico Mundial
(WJC), o relatório da Força Tarefa da instituição
sobre a lei de conversão e o acesso igualitário
ao Kotel, o Muro das Lamentações. Lottenberg
convidou o Chairman da Agência Judaica, Isaac
Herzog, presente ao encontro, para juntar-se à
Força Tarefa e trabalhar em conjunto perante o
governo israelense e o Knesset.

30 de novembro
Lançamento do livro dos 70 anos
de trajetória da Conib
Lançado na 49ª Convenção da Conib, o livro
“História da Representação Política Judaica
no Brasil, Confederação Israelita do Brasil 70
Anos”, narra a trajetória da Conib desde a sua
fundação, em 1948, até os dias de hoje. A obra
foi editada pela Narrativa Um e escrita pelo
historiador Roney Cytrynowicz. É a primeira
vez que a Conib realiza um livro com o objetivo de deixar a sua história registrada.

30 de novembro
Reformulação das mídias
Em novembro de 2018 a Conib lançou seus novos produtos digitais. O site e a newsletter, que
chega diariamente ao e-mail de mais de 25 mil
assinantes, passaram por completa reformulação editorial e gráfica e ganharam versão para
celular. A Conib também ampliou sua presença
nas redes sociais, abrindo seu Instagram e aumentou sua visibilidade no Twitter.

2019
15 de janeiro
Encontro com o presidente
Jair Bolsonaro
O presidente da Conib, Fernando Lottenberg
encontrou-se, em Brasília, com o Presidente
Jair Bolsonaro, em audiência da Frente das
Organizações Filantrópicas – FONIF. O encontro, do qual também participou o Ministro
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, teve por objetivo discutir a importância da filantropia. Lottenberg apresentou as ações da comunidade
judaica nas áreas de educação, assistência
social e saúde e convocou o Presidente para
a cerimônia do Dia Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto.
20 de fevereiro
Reunião com Hamilton Mourão para discutir
temas de interesse da comunidade judaica
O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, esteve com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Na pauta, a apresentação
da Conib e a discussão de temas de interesse da
comunidade judaica, como o crescimento global do antissemitismo, os riscos do extremismo
e as relações Brasil-Israel. Também estiveram
presentes o diretor da Conib, Milton Seligman, a
presidente da ACIB, Tamara Socolik, e o diretor
Humberto Baruch.
22 de fevereiro
MPF acolhe recurso da Conib e da Firs e determina investigação de possível crime de racismo
A partir de manifestações em um perfil do Facebook, foram proferidas declarações ofensivas que
podem configurar o crime de racismo. A Conib e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS)
apresentaram Notícia de Fato em tese Criminoso, perante o Ministério Público Federal de Santa
Cruz do Sul (RS). O objetivo era apurar possível crime resultante de preconceito, consistente em
publicação, por seu autor, de vídeos e de textos com conteúdo incitando preconceito e ódio ao
povo israelense. O Procurador da República entendeu que não havia crime, devido ao direito constitucional à livre manifestação de pensamento e promoveu o arquivamento.
As instituições interpuseram com recurso, cujo julgamento ocorreu na Procuradoria Geral da
República do Ministério Público Federal, em Brasília. A Segunda Câmara de Coordenação e
Revisão Criminal decidiu rejeitar o arquivamento anterior e determinou a instauração de procedimento de investigação, a ser presidido por outro membro do MPF. A decisão foi unânime.

2019
15 de maio
Reunião anual do Conselho Diretor do
Congresso Judaico Mundial no Canadá
O Conselho Diretor do CJM reuniu-se em Ottawa para sua reunião anual, em maio de 2019,
com a participação de líderes judeus de quase
80 países, entre eles o presidente da Conib, Fernando Lottenberg. No encontro, que teve duração de três dias, o Conselho Diretor votou uma
série de resoluções políticas relativas às questões urgentes no mundo judaico atual.

24 de maio
Sessão solene na Assembleia do RN em
homenagem às vítimas da Inquisição
Convidado pela Câmara Municipal de Natal para
participar de ato em homenagem às vítimas
da Inquisição, o presidente da Conib, Fernando
Lottenberg, falou no auditório da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, lembrando
“os séculos de intolerância e violência contra os
que foram inquiridos, processados, condenados e executados” e destacando a importância
da preservação da memória para construção de
um futuro melhor.

4 de junho
Agência Judaica debate relações
diáspora-Israel
Em seminário da Agência Judaica – em Jersey City, nos EUA – a convite de seu presidente,
Isaac Herzog, Lottenberg representou o Brasil
no evento que, durante três dias, discutiu as relações dos judeus da diáspora com Israel e o
papel da Agência Judaica nesse contexto. Sob
o tema “Nosso coletivo, nosso legado e nosso
futuro”, o seminário definiu metas de atuação da
Agência Judaica.

2019
19 de junho
Conselho Episcopal e Congresso Judaico
Latino-Americano promovem expansão
do diálogo inter-religioso
Por iniciativa do Conselho Episcopal Latino Americano e do Congresso Judaico Latino Americano, diversas cidades sul-americanas estão aderindo à Declaração de Córdoba. O documento
estabelece a América Latina e o Caribe como
zonas de diálogo inter-religioso. Em abril, o movimento ganhou a adesão do cardeal arcebispo de
São Paulo, dom Odilo Scherer, do pastor luterano,
Marcos Ebeling, do sheik Muhammad Ahmad El-Boustani e do rabino Michel Schlesinger, representante da Conib para o diálogo inter-religioso.
2 de julho
Encontro com Kenneth Nobrega, em Brasília
Uma reunião com o Embaixador Kenneth
Nobrega, Secretário das Relações Bilaterais no
Oriente Médio, Europa e África do Ministério das
Relações Exteriores, ocorreu no Itamaraty. Na
ocasião, entre outros assuntos, foi reforçado
o pleito da filiação do Brasil à IHRA (Aliança
Internacional em Memória do Holocausto).

23 de agosto
7° Seminário de Educação
e Identidade Judaica Norte
e Nordeste movimentou Salvador
Salvador sediou o 7º Seminário de Educação e
Identidade Judaica Norte e Nordeste. O evento,
iniciativa da Agência Judaica no Brasil, em
parceria com a CONIB, reuniu lideranças da
comunidade da região, shlichim, representantes
de diversas instituições e jovens de movimentos
juvenis. Os participantes acompanharam as
atividades, em uma programação intensa.

2020
17 de janeiro
Conib condena fala de secretário da Cultura e pede seu afastamento imediato
A Conib repudiou o vídeo no qual o secretário da Cultura, Roberto Alvim, cita trechos de
um discurso de Joseph Goebbels, e pediu a
demissão imediata de Alvim, o que ocorreu.
“Emular a visão do ministro da propaganda de
Hitler, Joseph Goebbels, é um sinal assustador
da sua visão de cultura, que deve ser combatida e contida”, posicionou-se, por nota, a Conib.

1 de abril
Ações criadas para atender à comunidade judaica diante da pandemia
No intuito de prestar atendimento à comunidade judaica durante a pandemia, a Conib, junto
com as federadas, adotou medidas: foi criado
um comitê de crise para monitorar a situação
e sugerir ações, reuniões online foram estabelecidas para troca de informações. As ações
das federadas incluíram, desde a criação de
planos de emergência e atendimento psicológico à orientação médica e assistência a idosos.
3 de maio
Cerimônia online reúne religiosos em
preces pelas vítimas da pandemia
A cerimônia inter-religiosa promovida pela Conib, com transmissão online no Facebook e no
Youtube para homenagear as vítimas da pandemia, reuniu o Rabino Michel Schlesinger, o Cardeal Arcebispo de São Paulo Dom Odilo Scherer,
Monja Cohen, o Sheikh Mohamad Al Bukai, Mãe
Carmen de Oxum, o Pastor Marcos Ebeling e Flavio Rassekh, do colegiado nacional dos Bahai’s
no Brasil. O ato contou com a apresentação do
rabino Schlesinger, da Congregação Israelita
Paulista, CIP e representante da Conib para o diálogo inter-religioso, e teve a participação do presidente da Conib, Fernando Lottenberg. O evento foi transmitido também pelas plataformas da
CIP e das federações israelitas de SP, RJ e RS.

2020
17 de maio
Conib se manifesta contra
declarações de Ciro Gomes
A Conib, mais uma vez, se manifestou contra as
acusações feitas pelo ex-senador Ciro Gomes
contra a comunidade judaica brasileira e o Estado de Israel, sugerindo que teriam participado do financiamento da campanha eleitoral do
candidato Jair Bolsonaro. Ciro e sua visão antissemita, são alvo de inquérito pedido pela Conib
e pela Sociedade Israelita do Ceará na Justiça.

20 de maio
Conib condena manifestação
antissemita contra Davi Alcolumbre
A Conib, mais uma vez, se manifestou contra as
acusações feitas pelo ex-senador Ciro Gomes
contra a comunidade judaica brasileira e o Estado de Israel, sugerindo que teriam participado do financiamento da campanha eleitoral do
candidato Jair Bolsonaro. Ciro e sua visão antissemita, são alvo de inquérito pedido pela Conib
e pela Sociedade Israelita do Ceará na Justiça.

27 de maio
Conib posiciona-se contra afirmação
de Abraham Weintraub
Como outras instituições judaicas, a Conib posicionou-se contra a declaração do ministro da
Educação, Abraham Weintraub, que comparou
a Noite dos Cristais, marco da perseguição aos
judeus na Alemanha nazista, com ação empreendida pelo STF. “Não há comparação possível
entre a Noite dos Cristais, perpetrada pelos nazistas em 1938, e as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF, que investiga
fake news no Brasil”, disse em nota a Conib.

2020
22 de junho
Conib participa de reunião da Agência
Judaica sobre enfrentamento da Covid-19
Lideranças de diversos países marcaram
presença em uma reunião promovida pela
Agência Judaica. O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, foi um dos participantes.
Com a presença da nova ministra de assuntos da Diáspora, Omer Yankelevich, o encontro versou sobre experiências comunitárias
no enfrentamento da crise da Covid-19.

25 de junho
Conib faz reunião com nova Ministra de
Assuntos Estratégicos de Israel
A Ministra de Assuntos Estratégicos, Orit Farkash-Hacohen, em reunião com a Conib, apresentou as linhas do que pretende fazer à frente
do Ministério, alguns projetos especiais e as interações com a comunidade judaica brasileira.
Já existe uma parceria entre este ministério
e a Conib, em questões sobre o combate do
antissemitismo, a atuação do BDS no Brasil e
o suporte a ações comunitárias.
7 de agosto
Presidente da Conib participa da última
etapa do Ciclo de Debates sobre a lei
contra as fake news
A Câmara dos Deputados promoveu o evento online, a 11ª etapa do Ciclo de Debates
Públicos: Lei de Combate às Fake News. O
presidente da Conib, Fernando Lottenberg, foi
um dos convidados, junto a Bianca Santana,
Rodrigo Constantino e Evorah Cardoso. A deputada Margarete Coelho fez a mediação. O
tema escolhido foi Desinformação e Discurso
de Ódio. A mesa foi coordenada pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), secretário de
Participação, Interação e Mídias Digitais.

2020
19 de agosto
Stop Hate For Profit
A escritora e filósofa Djamila Ribeiro, o CEO
da ADL, Jonathan Greenblatt, e a jornalista
e escritora Patrícia Campos Mello estiveram
reunidos, com a mediação do presidente da
Conib, Fernando Lottenberg, no debate “Stop
Hate For Profit: uma campanha contra os discursos de ódio nas redes sociais”. O evento foi
promovido pela Conib, o Instituto Brasil-Israel
(IBI) e a Anti-Defamation League (ADL).
A campanha Stop Hate For Profit é uma ação
iniciada nos EUA para que marcas parem de
anunciar no Facebook e no Instagram, para
pressionar os provedores a adotar uma política efetiva contra a disseminação de fake news
e de discursos de ódio.

25 de setembro
Live com Benny Gantz e Omer
Yankelevich sobre pandemia
e relações diáspora-Israel
O presidente da Conib, Fernando Lottenberg,
participou de uma live com o Ministro da
Defesa e Primeiro-Ministro alterno de Israel,
Benny Gantz, e com a Ministra da Diáspora,
Omer Yankelevich. A conversa girou em torno
da pandemia, das relações com o Estado de
Israel e a Diáspora e do sentimento positivo
com a normalização das relações entre Israel,
Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

www.conib.org.br

