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A CONIB
Fundada em 1948, a CONIB - Confederação
Israelita do Brasil é o orgão de representação e coordenação política da comunidade
judaica brasileira.
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Desempenha, sobretudo, o papel de um canal
de diálogo entre a comunidade e os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário no nível
federal e com diversos organismos da sociedade civil brasileira.
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Posiciona-se na linha de frente do combate
ao antissemitismo e à intolerância de todos
os matizes.
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As Federadas:
Amapá, Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
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AS AÇÕES DA CONIB Grandes Conquistas

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.

Mudança na data do ENEM, que não mais será
aos sábados
A decisão do MEC de alterar as datas de realização do
Enem ocorreu após a realização da consulta pública sobre
o exame, no início de 2017.
“A Conib vinha pleiteando já há alguns anos esta
modificação, iniciada em gestões anteriores, tendo
apresentado essa demanda a sucessivos ministros.
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”, declarou Fernando Lottenberg, que registrou
também seus agradecimentos ao ministro Mendonça Filho.

AS AÇÕES DA CONIB Grandes Conquistas

Inclusão do holocausto como matéria curricular
pelo Conselho Nacional de Educação

Certiﬁcado de Direitos Humanos do Estado
de São Paulo à Conib

A aprovação da matéria se deu em janeiro de 2018.

O Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos é um benefício legal, concedido pelo Estado de São
Paulo, que visa estimular e fomentar as entidades que se
dedicam à promoção dos Direitos Humanos. Com sua
obtenção, a Conib tem direito à isenção de imposto sobre
as doações recebidas.

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.

Para renová-lo, a Conib apresentou 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.

AS AÇÕES DA CONIB Grandes Conquistas

Nomeação de novo embaixador de Israel no Brasil após longo intervalo
sem representante
Após intensa atuação diplomática da Conib no Brasil e em Israel, o embaixador Yossi
Shelley substituiu, em março de 2017, o embaixador Reda Mansour, que havia voltado a
Israel no final de 2015 por motivos familiares. Em 2016, 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. Encontrou-se também,
em 2017, com José Serra, quando ele estava à frente do Ministério das Relações
Exteriores, para debater as relações Brasil- Israel.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com Autoridades
Diálogo
Permanente
Pilar de sua atuação, a
Conib vem reforçando
cada vez mais sua
interlocução com
autoridades de diversos
níveis por todo o Brasil.
É graças a essa
conversa permanente e
apartidária que muitas
das conquistas aqui
listadas foram obtidas.

Encontros sobre segurança

Encontros no MEC

No encontro com o ministro da defesa, Raul Jungmann, em 2016,
foram discutidas a efetividade da lei antiterrorismo, questões da
política de defesa nacional e caminhos para ampliar a cooperação
bilateral entre Brasil e Israel.

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.

Com o ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, foi tratada a segurança nas Olimpíadas e o trabalho coordenado com a comunidade judaica.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com Autoridades
Missões parlamentares de alto nível a Israel
Senadores e deputados federais de diversos partidos políticos e estados
brasileiros visitaram Israel por uma semana em 2016, 2017 e 2018, nas três
edições do programa organizado pela Conib e Fisesp, neste período, com o
apoio do Project Interchange, ligado ao American Jewish Committee.
Eles tiveram a oportunidade de conhecer de perto diversos aspectos da
sociedade israelense, sob as vertentes política, econômica e social, encontrando-se com personalidades destacadas.
Participaram em 2017 os senadores Kátia Abreu (PMDB-TO), Humberto
Costa (PT-PE), Ricardo Ferraço (PSDB-ES), Ana Amelia Lemos (PP-RS), Jorge
Viana (PT-AC) e os deputados Pedro Vilela (PSDB-AL), Eduardo Cury (PSDB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP). Em 2016, 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).
Em janeiro de 2018, foram cinco os parlamentares que estiveram Israel em
nova viagem, a terceira do projeto, organizada pela Conib, Fisesp e o Project
Interchange, do American Jewish Committee (AJC): senadores Álvaro Dias
(Podemos-Paraná), Cristovam Buarque (PPS - Distrito Federal), Lasier Martins
(PSD - Rio Grande do Sul), e os deputados Arthur Maia (PPS - Bahia) e
Guilherme Mussi (PP - São Paulo) permaneceram por cinco dias no país e
cumpriram uma agenda que incluiu encontros com autoridades israelenses e
da Autoridade Palestina, com um ministro da Suprema Corte de Israel e
também com representantes de organizações e empresas locais.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com Autoridades
Visitas de ministros de Estado 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.
Visitou a cidade de Ramat Gan e verificou os recursos aplicados na melhora do
desempenho de escolas e professores. Mendonça Filho conheceu startups e
instituições educacionais, como a Universidade de Tel Aviv. 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.
“A Conib estreitou relacionamento com o Ministério da Educação - MEC, em
várias frentes. Na frente política; em assuntos relacionados à comunidade judaica
e outros de interesse público, como aproximar o MEC de tudo que há de mais
moderno em tecnologias educacionais, em Israel. A parceria continuará forte,
nossa intenção é nos aproximarmos de mais áreas de atuação do ministério”,
disse o secretário geral da Conib, Eduardo Wurzmann.
Antes de Mendonça Filho, a ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luislinda
Valois, fez em 2017 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 o sistema jurídico israelense, o sistema de educação para os
direitos humanos, manteve contatos com representantes das comunidades
negra e árabe em Israel e encontrou também o ministro da Justiça da Autoridade
Palestina.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Marcos Pereira,
fez em 2017 uma visita oficial de quatro dias a Israel, na primeira missão do
Ministério ao país em 12 anos. Na agenda, visitas a universidades, empresas de
tecnologia, ao Parlamento (Knesset) e uma reunião com o ministro de Economia
e Indústria, Eli Cohen.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com Autoridades

Ministros, Governador Alckmin e Prefeito Doria nas convenções da Conib
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, no ano de 2016, Natan Sharansky, símbolo
da dissidência soviética e atual presidente da Agência Judaica.
Os convidados demonstraram não apenas sua admiração pelo povo judeu, como seu compromisso em garantir a segurança da comunidade judaica e combater com firmeza o antissemitismo. Manifestaram ainda apoio ao Estado de Israel.
A 48ª Convenção Nacional, ocorrida em 2017, contou novamente com as presenças do
governador Geraldo Alckmin e do senador José Serra. O prefeito João Doria também
compareceu, entre outras autoridades e lideranças da comunidade judaica. Na ocasião, foi
prestada uma homenagem ao diplomata Oswaldo Aranha. Pedro Corrêa do Lago, neto de
Aranha, esteve presente. Fernando Lottenberg foi reeleito por unanimidade para novo
mandato de três anos na presidência da Conib.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com Autoridades

Brasil e Israel se reaproximam com visita de chefe do Itamaraty
A visita a Israel do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira,
acompanhado pelo presidente da Conib, Fernando Lottenberg, promoveu
maior aproximação entre os dois países. Aloysio Nunes ressaltou que, nestas
questões que envolvem Israel, o Brasil não votará mais de forma automática
nos foros internacionais, referindo-se a posicionamentos do País na Unesco,
que foram contrários à soberania israelense sobre Jerusalém. O governo
brasileiro analisará as votações caso a caso.
Além de parcerias nos setores de segurança, educação e cultura, também foi
assinado um acordo de Previdência Social entre os dois países, que mantém os
direitos de israelenses que morem no Brasil e brasileiros moradores de Israel.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo Inter-religioso

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.

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 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.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo Inter-religioso

Encontros com a comunidade muçulmana
Um encontro inédito em 2016 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.
A Conib participou em 2015, na Mesquita Brasil, da
“1ª Celebração da Liberdade Religiosa: Brasil uma
voz para o mundo”. A ação, organizada pela
Mesquita Brasil, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias, Associação pela Liberdade Religiosa e
Negócios e OAB-SP, reuniu 600 pessoas diversas
entidades religiosas e empresariais.

AS AÇÕES DA CONIB Diálogo com a Sociedade Civil

Projeto Anne Frank
Criado pela Conib, Fisesp e Anne Frank
House de Amsterdã, o projeto incentiva a
divulgação da vida e do legado universal de
Anne Frank para estabelecer relações com
ações comunitárias locais, tendo as escolas
como centro de produção e disseminação de
uma cultura de paz e tolerância. A TV Globo
cobriu a visita dos professores vencedores do
Concurso de Projetos de 2016 ao Museu do
Holocausto de Curitiba.

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, em 2016. O
Fantástico deu destaque ao jogo.

Aproximação com a comunidade negra
Participação nas cerimônias do Dia da
Abolição da Escravatura, com organização do
Congresso Nacional Afro-Brasileiro (CNAB),
entidade com a qual a Conib mantém
contato permanente.
A Conib também homenageou negros que
foram vítimas da barbárie nazista, em
cerimônia do Dia Internacional do
Holocausto. No Rio de Janeiro, a
comunidade judaica participa anualmente da
Caminhada em Defesa da Liberdade
Religiosa, em parceria com a Comissão de
Combate à Intolerância Religiosa.

AS AÇÕES DA CONIB Combate ao Antissemitismo
e ao Antissionismo

Caso Universidade Federal do ABC
Caso Universidade Federal de Santa
Maria
Após ação conjunta da Conib e da Federação
Israelita do Rio Grande do Sul, o MEC, o
Ministério Público, a Polícia Federal, SBPC,
SEPPIR e Senado reagiram contra a
discriminação a israelenses na UFSM.

Um edital 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.

Resposta a Caetano Veloso
Texto na Folha de São Paulo respondeu
com força a um artigo equivocado do
cantor Caetano Veloso, após visita deste a
Israel em 2015.

AS AÇÕES DA CONIB Combate ao Antissemitismo
e ao Antissionismo

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.
“É notório que o livro “Minha Luta” traz o sustentáculo ideológico e político dos princípios
e ideais nazistas, baseados na supremacia de uma raça ariana pura, tendo motivado o maior
genocídio da história da humanidade. A sua distribuição e edição configuram a prática do
crime de racismo (art. 20, Lei 7.716/89). 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.

Caso Lelê Teles
A Conib, a Fierj, a Fisesp e a Anajubi
(Associação Nacional de Juristas
Brasil-Israel) protocolaram notíciacrime contra o jornalista Lelê Teles
por matéria antissemita intitulada
“Quem é judeu”, veiculada em 3 de
março, no site Brasil 247.

AS AÇÕES DA CONIB Combate ao Antissemitismo
e ao Antissionismo

Criação do Instituto Brasil Israel

Dia Internacional do Holocausto
A Conib organiza no Brasil a cerimônia do Dia
Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto, 27 de janeiro, sempre com a
presença de altas autoridades.

Com o objetivo de preparar grupos de jovens
para advogar em prol de Israel, sobretudo
nas redes sociais, e informar com
neutralidade sobre temas relacionados a
Israel e Oriente Médio.

AS AÇÕES DA CONIB Combate ao Antissemitismo
e ao Antissionismo

Torres do Congresso Nacional se iluminam
pelo Yom Hashoá

CONIB defende no STF remoção extrajudicial de
discurso de ódio em redes sociais

Por ocasião do Yom Hashoá, as torres do Congresso
Nacional ganharam os dizeres “Holocausto Nunca Mais”. O
ato foi uma ação do Museu do Holocausto de Curitiba e
contou com o apoio do Senado, da Conib e do senador
Davi Alcolumbre (DEM). A projeção iluminou as torres do
edifício das 19h às 23h. A iniciativa teve ampla repercussão
nas mídias nacionais e internacionais.

Fernando Lottenberg e Rony Vainzof, presidente e secretário da
CONIB, estiveram em abril de 2018, no Supremo Tribunal Federal
para entregar pessoalmente, aos onze ministros, 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.

“O Congresso Nacional foi iluminado por uma bela
mensagem. O Brasil é uma pátria acolhedora onde os
judeus vivem em liberdade e sem os temores de
antissemitismo que infelizmente ressurgem em vários países
do mundo. Temos excelente relação com todos os
principais partidos políticos brasileiros e essa homenagem
mostra isso mais uma vez”, disse o Presidente da Conib,
Fernando Lottenberg.

No documento, a CONIB lembra o histórico e paradigmático
precedente estabelecido no denominado “Caso Ellwanger”, e pede
que a legislação não seja conivente e permita a adoção de
mecanismos ágeis para tratamento de solicitações extrajudiciais de
remoção de conteúdo, mormente aqueles contendo discurso de
ódio, mensagens discriminatórias e assemelhados.

AS AÇÕES DA CONIB Educação Judaica

Encontro Nacional das Escolas Judaicas

Seminários para educadores do Norte e Nordeste

Com quatro edições realizadas, o evento tem a participação de
integrantes das entidades mantenedoras, diretores gerais e
coordenadores da área judaica de 14 escolas, que contemplam
um universo de 9.000 alunos.

Schlichim [enviados] da Agência Judaica de Israel fazem ótimo
trabalho na comunidade de Recife.

AS AÇÕES DA CONIB Educação Judaica

Criação do Conecteinu
O Conecteinu, uma plataforma online de capacitação de professores na área judaica, visa
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.

AS AÇÕES DA CONIB Ações Internacionais
No plano internacional, reforçamos a presença da Conib em instituições como o Congresso Judaico Mundial, o
Congresso Judaico Latino-Americano, o American Jewish Committee e a Agência Judaica, projetando a comunidade
judaica brasileira e desenvolvendo parcerias que têm trazido benefícios para todos.

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
2016 em Havana, para participar do seminário Nahum Goldmann Fellowship, , com o
tema “A Reconstituição da Vida Cultural
Judaica na América Latina”. Foi o primeiro
evento dessa natureza em Cuba desde 1959.

Acordo de cooperação com o
American Jewish Committee

Acordo com a Comunidade Israelita
de Lisboa

"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.

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.

AS AÇÕES DA CONIB Ações Internacionais

Visita à ADL

Homenagem às vitimas da AMIA

O presidente da Conib, Fernando
Lottenberg, reuniu-se em fevereiro de 2018,
em Los Angeles, com a nova diretora internacional da Anti-Defamation League (ADL),
Sharon Nazarian. Na pauta, capacitação de
professores para o ensino do Holocausto,
combate ao discurso de ódio nas redes
sociais e outras iniciativas a serem desenvolvidas entre as duas instituições.
Uma pesquisa feita pela ADL, entre julho de
2013 e fevereiro de 2014, apontou que 46%
dos habitantes do planeta nunca ouviram
falar do maior genocídio da história. Foram
feitas 53.100 entrevistas em 101 países.

Participação anual 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.

AS AÇÕES DA CONIB Ações Internacionais

Proximidade com o Congresso
Judaico Mundial

Atuação conjunta com o Congresso
Judaico Latino-Americano

Fernando Lottenberg é um dos vice-presidentes da entidade e participa regularmente
das reuniões de seu Comitê Executivo, para
discutir temas como crescente antissemitismo e a mudança de paradigmas na relação
entre a diáspora e Israel.

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.

AS AÇÕES DA CONIB Ações Internacionais

Mídia estrangeira destaca ações da Conib

AS AÇÕES DA CONIB Comunicação

Google endossa trabalho da Conib

Cadernos Conib

O programa Google Ad Grants oferece soluções de
publicidade gratuita para organizações sem fins lucrativos, as quais devem ter registro de organização
social válido, um site ativo e com conteúdo relevante.

Já em sua quarta 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. Em
2015, foi tratado o tema da educação. Em 2016, questões relativas
à tolerância e à intolerância.

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.

AS AÇÕES DA CONIB Comunicação

Criação do quadro “Conib em Foco”

Criação do quadro “Conib conta”

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.

Desde 2016, o programa Mosaico na TV apresenta entrevistas com o presidente da Conib,
Fernando Lottenberg, que aborda as principais atividades da entidade.

Ampliação do público do Boletim e
Newsletter Conib
Conteúdos preparados diariamente pela
equipe de comunicação da Conib, com noticiário equilibrado sobre Israel e assuntos judaicos e comunitários, passaram a atingir público
de mais de 30 mil pessoas todos os dias.

AS AÇÕES DA CONIB Comunicação

650 mil visitantes únicos no site em
momentos de pico
Na fundamental área da comunicação, nossa
página no Facebook chegou, na semana de
11 a 17 de agosto de 2016, durante as Olimpíadas que contou com atletas israelenses, ao
pico de 2,4 milhões de visualizações. A média
de novembro de 2017 a março de 2018 é de
94. 894 acessos, sendo que deste universo,
87,4 por cento são compostos por novos
usuários. E o site da Conib ultrapassou, em
julho de 2017, com a vinda do Aiatolá Mohsen
Arak ao país, a marca de 650 mil visitantes (IPs
únicos). No período de novembro de 2017 a
março de 2018, o número gira em tono de
185.121 visitantes (IPs únicos).

