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49ª Convenção da Conib

A Conib realizou em 26 de novembro sua 49ª Convenção Anual, com eventos dedicados à comemoração simultânea pelos 70 anos de sua

fundação, do Estado de Israel e da Declaração Universal de Direitos Humanos. O célebre filósofo, ativista, cineasta e dramaturgo francês

Bernard-Henri Lévy foi o principal orador. O jantar de gala da Convenção contou com a presença de diversas lideranças judaicas e de

autoridades nacionais, como o senador José Serra; a Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura; o Secretário de Assuntos

Estratégicos da Presidência da República Hussein Kalout; o Cônsul da França, Brieuc Pont; os deputados federais Arthur Maia e Eduardo Cury;

o deputado estadual eleito, Heni Ozi Cukier; o Prefeito de São José dos Campos, Felipe Ramuth; o Secretário Municipal de Inovação e

Tecnologia de São Paulo, Daniel Annenberg; a Embaixadora Debora Barenbojm Salej; o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo

Scherer; o Professor e ex-chanceler Celso Lafer, entre outros.

49ª Convenção da Conib contou com presença do filósofo Bernard-Henry Lévy



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.

Encontro com Kenneth Nobrega em Brasília

Em 02 de julho ocorreu uma reunião com o Embaixador Kenneth

Nobrega, Secretário das Relações Bilaterais no Oriente Médio,

Europa e África do Ministério das Relações Exteriores.

O encontro aconteceu no Itamaraty e teve como pauta apresentar a

Conib e suas atividades ao Embaixador, discutir as relações entre

Brasil e Israel, relatar a recente Missão dos Ministros do STF e STJ e

pleitear a filiação do Brasil à IHRA (Aliança Internacional em Memória

do Holocausto).



Diálogo com Autoridades

Ministro Mendonça Filho viajou a convite da Conib

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.



Diálogo com Autoridades

O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, esteve em Brasília no dia 30 de agosto, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, 

e participou da posse da nova diretoria do STJ. No encontro com Aloysio Nunes, Lottenberg agradeceu ao chanceler pelo empenho do governo brasileiro por 

ação conjunta da ONU contra o antissemitismo. O ministro havia comunicado que o Brasil é um dos copatrocinadores de ação conjunta da ONU contra o 

antissemitismo, no âmbito de seu Conselho de Direitos Humanos. Além do Brasil, outros 25 países copatrocinam a ação.

Lottenberg também esteve presente na posse dos novos Presidente e Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Joao Otavio Noronha e Maria Tereza 

Moura.

Presidente da Conib participa da posse da nova diretoria do STJ e agradece ao chanceler pelo empenho do Brasil por ação 

conjunta da ONU contra o antissemitismo



Diálogo com Autoridades

Presidente da Conib encontra-se com Bolsonaro

O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando

Lottenberg encontrou-se, em Brasília, no dia 15 de janeiro,

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, foi realizado com o objetivo de discutir a

importância da filantropia como parceira do Estado na oferta

de direitos sociais à população. Lottenberg apresentou as

ações da comunidade judaica nas áreas de educação,

assistência social e saúde.

Presidente da Conib reúne-se com Mourão para discutir temas de 

interesse da comunidade judaica

O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, reuniu-se em 20 de fevereiro 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 brasileira,

como o crescimento do antissemitismo no mundo, os riscos do extremismo e as

relações entre o Brasil e Israel. Também estiveram presentes no encontro o diretor

da Conib, Milton Seligman, a presidente da ACIB, Tamara Socolik, e o diretor

Humberto Baruch.



Comunicação
Artigo de Fernando Lottenberg na Folha de S. Paulo - “Não (só) em nosso nome”

Em 27 de janeiro, no mundo inteiro, celebra-se o Dia Internacional em

Memória às Vítimas do Holocausto, data instituída pela Assembleia

Geral das Nações Unidas. Foi em 27 de janeiro de 1945 que tropas

soviéticas libertaram o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia.

No Brasil, estão programados atos e solenidades em diversos estados

do país.

Este ano, o presidente da Conib aproveitou a data, com uma

oportunidade na Folha de S. Paulo, para reforçar o alerta ao

antissemitismo crescente no mundo e a importância de recordar o

horror vivido no Holocausto, na busca de um mundo com menos ódio.



Diálogo com Autoridades

Conib promove encontro da comunidade com Hamilton Mourão

Hamilton Mourão, na qualidade de presidente em exercício do Brasil,

compareceu a um jantar promovido pela Conib, em 18 de março. No

encontro, que contou com expressivo apoio das lideranças da comunidade,

Mourão mencionou a importância da contribuição judaica para a sociedade

brasileira e reforçou a relevância dos valores judaicos para o país. O

presidente manifestou sua admiração pelo povo judeu e Israel.



Diálogo com Autoridades

Presidente da Conib recebe o presidente 

do Senado

O presidente da Conib, Fernando Lottenberg,

recebeu o presidente do Senado, Davi

Alcolumbre, em almoço em São Paulo. Na pauta,

temas de interesse da comunidade judaica e

conjuntura política. Alcolumbre é o primeiro

presidente judeu do Senado federal. O senador

recebeu de Fernando Lottenberg o livro dos 70

anos de existência da Conib.

Encontros com parlamentares

Fernando Lottenberg, esteve, em outubro de

2018, com Marcelo Calero, deputado federal

eleito (PPS/RJ), dando início a encontros com

parlamentares integrantes do novo

Congresso, para, entre outros assuntos,

definir pautas comuns. Dando

prosseguimento a série de encontros com

parlamentares do novo Congresso,

Lottenberg e o diretor da Conib, Milton

Seligman, estiveram com o Deputado Federal

reeleito Arthur Maia (DEM-BA). Junto com o

presidente executivo da Fisesp, Ricardo

Berkiensztat, esteve também com o deputado

federal eleito, Marcos Pereira (PRB/SP). Em

março de 2019, o presidente da

Conib recebeu a visita da deputada Bruna

Furlan (PSDB-SP), reeleita como integrante

da Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.



Combate ao antissemitismo

Caso Lelê Teles

A Conib, a Fierj, a Fisesp

e a Anajubi (Associação

Nacional de Juristas

Brasil-Israel)

protocolaram em 3 de

março de 2018, uma

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.

Torres do Congresso Nacional se iluminam pelo Yom Hashoá

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.

“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.



Combate ao antissemitismo

Caso da Sinagoga de Pelotas

Na madrugada de 17 de maio de 2018, 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.

Conib encontra-se com diretor da Polícia Federal para discutir 

antissemitismo e lei antiterror

O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, reuniu-se em julho de 2018,

em Brasília, com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogerio Galloro, para

discutir questões ligadas à aplicação da lei antiterror e sobre o incidente

antissemita em Pelotas. Na ocasião, Lottenberg afirmou: “É alarmante que

a tensão no Oriente Médio se traduza em ataques à comunidade judaica

brasileira”. No encontro, Lottenberg esteve acompanhado do presidente do

Conselho Consultivo da Conib, Claudio Lottenberg, e do diretor de

segurança institucional da Conib, Otavio Aronis.



Combate ao antissemitismo

Após 13 anos, júri condena 3 acusados de ataque neonazista no RS

Três homens acusados de associação com a ideologia neonazista foram condenados em 19 de setembro de 2018 por tentativa de homicídio triplamente

qualificado, em um ataque contra três jovens judeus, ocorrido em 2005, em Porto Alegre. Na ação, as vítimas, identificadas como 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 do bar. Uma das qualificadoras do crime foi motivo torpe por discriminação contra a religião das vítimas: o judaísmo. Ainda cabe recurso.

Os réus Laureano Vieira Toscani e Thiago Araújo da Silva foram condenados a 13 anos de prisão em regime fechado. O terceiro acusado, Fábio Roberto

Sturm, a 12 anos e oito meses. Thiago e Fábio poderão recorrer em liberdade. Já Toscani responderá preso por ter viajado ao exterior sem comunicar à juíza

do caso. Em 23 de março de 2019, outros três réus foram julgados. Daniel Vieira Sperk e Leandro Comaru Jachetti foram considerados culpados. A pena para

cada um, aplicada pela Juíza Cristiane Zardo, é de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. 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.



Combate ao antissemitismo

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.

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.

Conib defende no STF remoção extrajudicial de 

discurso de ódio em redes sociais

O Presidente e diretores da Conib estiveram no dia 30 de junho com o

Ministro do STF, Dias Toffoli, relator do 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, para solicitar que o referido recurso seja

colocado em pauta de julgamento pelo Ministro.

Conib solicita julgamento de recurso no STF que poderá repercutir 

na remoção extrajudicial de discurso de ódio em redes sociais



Combate ao antissemitismo 

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 8 de 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 em 21 de junho no jornal, 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 prefere atacar a mim e a "meus

seguidores" (?). E, em vez de argumentarem, tentam deslegitimar quem

pensa de forma diferente, agora com atribuições infundadas. Além de me

atacarem por coisas que não disse — sugerem que acusei a União

Europeia de antissemitismo, quando em meu texto ("Para além do

maniqueísmo", 10/6) nem mesmo consta a palavra Europa —, acusam-

me (e a meus supostos seguidores) de ser o que não sou: "São

fundamentalistas, creem que Israel deve sua existência a um desígnio de

Deus, conforme inscrito na Bíblia”.

Respostas aos artigos de Jom Tob Azulay e Gilberto Gil na 

Folha de S. Paulo



Combate ao antissemitismo

A partir de manifestações em um perfil de uma página do Facebook, foram proferidas declarações ofensivas que podem configurar o crime de racismo.

Cientes dos fatos, que geraram grande repercussão, 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 (Lei nº

7.716/89, art. 20, § 2º), consistente em publicação, por seu autor, de vídeos e de textos em rede social, com conteúdo incitando preconceito e ódio ao

povo israelense. Inicialmente, 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, em

fevereiro de 2019. O documento foi apreciado pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, por três Subprocuradores Gerais da República,

que decidiram, em 11 de fevereiro, rejeitar o arquivamento anteriormente realizado e determinaram a instauração de procedimento de investigação, a ser

presidido por outro membro do Ministério Público Federal. A decisão foi unânime.

O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, destacou: “A Conib segue vigilante, atuando de modo firme, em conjunto com suas federadas, no combate

ao ódio, ao racismo, ao antissemitismo”. Para o presidente da Firs, Sebastian Watenberg, “o nosso papel é atuar de forma enérgica em situações dessa

natureza”.

MPF acolhe recurso da Conib e da Firs e determina investigação de possível crime de racismo



Combate ao antissemitismo

A Conib organiza a cerimônia do Dia Internacional em Memória das

Vítimas do Holocausto, a cada 27 de janeiro, com presença de

autoridades. 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 Confederação Israelita do Brasil (Conib) e pela Federação Israelita do

Estado do Rio de Janeiro (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), diplomatas, líderes

comunitários e religiosos.

Dia Internacional do Holocausto

A Conib enviou, em 8 de novembro de 2018, carta ao ministro da

Educação, Rossieli Soares, pedindo explicação sobre questão do

ENEM, na prova do dia 3 daquele mês, que abordava de forma

discriminatória o sionismo. No documento a Conib expressou

dúvidas sobre a pertinência da questão de nº 88, que citava texto

do respeitado professor Peter Demant, explicou o contexto dos

fatos históricos e se pôs à disposição para esclarecimentos.

Conib encaminha manifestação ao ministro da Educação 

sobre questão do ENEM



Ações da Conib

O Diário Oficial da União publicou, em 4 de janeiro, 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. O texto, relatado pela Deputada Maria do Rosário (PT/RS), assegura a alunos o

direito de ausentar-se de prova ou aula marcada para data na qual, segundo seus preceitos

religiosos, seja proibido o exercício de atividades. 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.

Sancionada lei que permite faltar a provas e aulas por crença religiosa



Ações da Conib

Em dezembro de 2018, a Conib obteve o certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de

Direitos Humanos, renovado para o período de 29/11/2018 a 28/11/2019, conforme disposto no

decreto de número 46.655/02. O documento é concedido pela Secretaria da Justiça e da Defesa da

Cidadania do Estado de São Paulo.

O Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos (CEDHESP) é um benefício legal, que

visa estimular entidades que atuam nessa área, isentando de tributos as doações recebidas.

Conib obtém renovação de certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos



Ações da Conib

Rodrigo Maia reverte evento palestino-iraniano 

contrário ao estado de Israel

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cancelou uma

sessão solene pelo Dia Mundial de Jerusalém (Al-Quds, em árabe),

que ocorreria no dia 12 de junho de 2019, organizada pelo deputado

Evandro Roman (PSD-PR), pela Embaixada do Irã e da Autoridade

Palestina.

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.



Diálogo Inter-religioso

Líderes religiosos se reuniram, no dia 18 de junho, no Salão Nobre

do Palácio Anchieta, Câmara de Vereadores de São Paulo, para o

evento “Tolerância e Fraternidade”, organizado pelo Cônsul-Geral

do Emirados Árabes Unidos, Ibrahim Salem Alalawi. Os rabinos

Gershon Kwasniewski, da SIBRA de Porto Alegre, e Ruben

Sternschein, da CIP de São Paulo, foram os representantes

religiosos da comunidade judaica. O secretário geral da

Confederação Israelita do Brasil (Conib), Eduardo Wurzmann,

representou a instituição.

Entidades judaicas participam de encontro 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. No dia 9 de abril de 2019, o

movimento ganhou a adesão do cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo

Scherer, do pastor luterano, Marcos Ebeling, do xeque Muhammad Ahmad

El-Boustani e do rabino Michel Schlesinger. "É muito bom saber que o

movimento do diálogo não se restringe ao Brasil, já conhecido como um

país de diversidade harmoniosa, mas, é um fenômeno vibrante em toda a

região", declarou o rabino Michel Schlesinger, representante da

Confederação Israelita do Brasil para o diálogo inter-religioso.

Conselho Episcopal e Congresso Judaico Latino-Americano 

promovem expansão do diálogo inter-religioso



Diálogo com a sociedade civil

A Conib esteve envolvida nas diversas comemorações, no

Brasil, que marcaram os 70 anos de Israel. Integrou, ao lado

de outras quatro instituições judaicas (A Hebraica, Consulado

de Israel em São Paulo, Federação Israelita do Estado de São

Paulo 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 no evento realizado em 8 de

dezembro de 2018. A Conib também esteve presente em

celebrações promovidas pelas federadas, em diversos

estados do país.

Projeto Israel 70 anos

Foi motivo de orgulho para a comunidade judaica brasileira a chegada de

uma missão especial, formada por mais de 130 militares israelenses, para

auxiliar nas buscas às vítimas da catástrofe ocorrida na cidade de

Brumadinho (MG). Antes mesmo da chegada da equipe, comunidades

judaicas de todo o país se mobilizaram em redes sociais para ajudar as

vítimas com doações de mantimentos e roupas. Com o avião ainda no ar, a

caminho do Brasil, a Conib, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e

a Federação Israelita do Estado de Minas Gerais cuidavam de questões

logísticas para que o grupo tivesse acesso a alimentos casher. Voluntários

também seguiram para Brumadinho para auxiliar a missão, como tradutores.

Comunidade judaica auxilia tropa israelense em Brumadinho/MG



Educação Judaica

A Conib realizou, no dia 31 de março de 2019, o 5° Encontro

Nacional das Escolas Judaicas, em parceria com o Instituto

Samuel Klein e apoio da Agência Judaica e Colégio

Renascença. A quinta edição do evento teve como principal

objetivo a reflexão sobre a educação judaica no país.

Realizado na nova sede do Colégio Renascença, em São

Paulo, o encontro contou com a presença de diretores e

coordenadores das escolas judaicas de diversas partes do

Brasil. “Foi um dia muito especial para a educação judaica

brasileira. Este evento já é um marco importante para todos

os envolvidos com a educação judaica no Brasil”, disse

Sérgio Napchan, Diretor Geral da Conib.

5° Encontro Nacional das Escolas Judaicas 

abordou a excelência ligada à tradição e inovação

7° Seminário  de Educação e Identidade Judaica 

Norte e Nordeste movimentou Salvador

A cidade de Salvador sediou, de 23 a 25 de agosto de

2019, 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 do seminário, inclusive alguns integrantes da

comunidade baiana acompanharam as palestras, debates

e as dinâmicas, em uma programação intensa, com

discussões importantes e trocas de experiências.



Em janeiro de 2018, foram cinco os parlamentares que estiveram Israel

em viagem. Esta foi a terceira missão 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.

Missões com autoridades em Israel - 2018

Ações Internacionais



Missões com autoridades em Israel - 2019

Em junho de 2019, o grupo formado pelos ministros do STF Luis Roberto

Barroso e Rosa Weber e do STJ Ricardo Vilas Boas Cueva, Mauro Campbell

Marques, Joel Paciornik, Sebastião Alves dos Reis Jr. e Maria Isabel Galotti

Rodrigues. O presidente do STF, Dias Toffoli, que estava no país em missão

oficial, também participou de algumas atividades. O encontro entre os

integrantes de ambas as Supremas Cortes, do Brasil e de Israel, além do STJ,

possibilitou a troca de informações, a comparação de sistemas e a discussão

das relações do Judiciário com outros poderes.

Ações Internacionais



Com o apoio da Confederação Israelita do Brasil

(Conib), da Federação Israelita do Estado de São Paulo

(Fisesp) e do Ministério da Diáspora de Israel, policiais

militares de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná,

Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, além do

Paraguai participaram de seminário sobre

Antissemitismo e Terrorismo Global, em Israel, em maio

deste ano. No dia 25 de julho, os três policiais de São

Paulo que participaram do curso presentearam os

presidentes da Conib e da Fisesp com uma placa de

agradecimento.

Ações Internacionais

Missão com autoridades em Israel
Cerimônia na Embaixada da Argentina lembra os 25 anos do 

atentado à AMIA

Para marcar os 25 anos do atentado na Associação Mutual Israelita

Argentina, AMIA, foi realizada em 02 de julho uma cerimônia na

Embaixada da Argentina, em Brasília. Entre os convidados estavam

membros da Embaixada de Israel em Brasilia, representantes da

comunidade judaica, membros da sociedade argentina, diplomatas,

parlamentares, entre outros. Foi exibido um vídeo, velas foram acendidas e

foi feito um minuto de silêncio pela memória das vítimas do atentado.



Ações Internacionais

Encontro com o Embaixador do Brasil em Israel 

A Conib encontrou-se com o

Embaixador do Brasil em Israel,

Paulo César Meira Vasconcelos, em

20 de junho, em Tel Aviv. A conversa

girou em torno de temas como as

relações bilaterais Brasil-Israel e os

próximos passos a serem tomados

para o aprofundamento das relações.

No Yad Vashem com Ministros do STF e STJ 

Entre as atividades da Missão dos ministros do STF e

STJ em Israel, ocorreu uma visita ao Yad Vashem,

quando os dois tribunais homenagearam as vítimas do

Holocausto.



Ações Internacionais

Ministro Dias Toffoli elogia organização de seminário em Israel 

promovido pela Conib, Fisesp e Project Interchange

No terceiro dia de visita a Israel, onde participou de seminário promovido

pela Confederação Israelita do Brasil, Federação Israelita do Estado de

S. Paulo (Fisesp) e Project Interchange, juntamente com outros

membros do STF e do STJ, o ministro Dias Toffoli, reuniu-se com a

diretora-geral do Ministério de Justiça israelense, Emi Palmor, na

companhia de outros ministros de tribunais superiores que participaram

da Missão. Toffoli agradeceu pela organização da viagem e pela

qualidade dos encontros. O seminário foi realizado de 15 a 21 de junho

de 2019.



Ações Internacionais

O Comitê Executivo do Congresso Judaico Mundial reuniu-se em Praga

em junho de 2018, com o intuito de discutir, entre outros assuntos,

questões de antissemitismo enfrentadas pelas comunidades judaicas

em vários países.

“Tivemos a oportunidade de debater temas relevantes para as

comunidades judaicas, como o crescimento do antissemitismo na

Europa, a nova configuração estratégica no Oriente Médio, entre outros,

com representantes de cerca de 60 países”, disse o presidente da

Conib, Fernando Lottenberg, presente ao encontro.

Encontro do WJC em Praga

O presidente da Agência Judaica, Isaac Herzog, foi recebido em jantar

da Conib em São Paulo, junto com sua esposa, Michal. Herzog falou de

seu objetivo de intensificar as relações com a comunidade judaica

brasileira, por meio de novas iniciativas entre a agência que preside e

entidades judaicas brasileiras. Além de questões relacionadas à

parceria já existente, outros temas foram abordados no encontro, como

as relações entre Israel e os judeus da diáspora e a possibilidade de a

comunidade judaica brasileira ter um papel mais ativo na organização.

Recepção a Isaac Herzog



Ações Internacionais

O Fórum Global do Comitê Judaico Americano (AJC) aconteceu

excepcionalmente em Jerusalém, por conta dos 70 anos de Israel. O programa

incluiu sessões plenárias e reuniões para explorar as principais preocupações

políticas, estratégicas e sociais que afetam o futuro do judaísmo mundial. O

Presidente da Conib, Fernando Lottenberg participou do evento, assim como a

diretora Ruth Goldberg, e uma delegação do Access Brasil, composta por Ricardo

Kluger, Eduardo Mandel, Andrea Mifano, Andre Lajst e Ariel Krok. Os jornalistas

Humberto Saccomandi do Valor Econômico e Roberto Nonato da CBN também

integraram o grupo. Durante o fórum foi prestada uma homenagem aos

embaixadores Oswaldo Aranha, do Brasil, e Jorge Garcia-Granados, da

Guatemala, cujas atuações foram fundamentais na garantia da aprovação do

plano de partilha da ONU, em 1947.

Fórum Global do AJC

O Presidente da Conib apresentou em novembro, 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.

Lottenberg apresenta relatório em encontro do WJC, 

em Paris



Ações Internacionais

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, “diante de desafios nos cinco

continentes, que representam a diversidade de nosso povo”.

Reunião anual do Conselho Diretor do Congresso Judaico Mundial 

no Canadá

O Conselho Diretor do CJM reuniu-se em Ottawa para sua reunião anual, 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. Temas como o crescimento do antissemitismo

no mundo, a segurança das comunidades judaicas, os 70 anos da Convenção

das Nações Unidas sobre o Genocídio estavam na pauta da reunião. O Conselho

também se reuniu com o enviado especial do presidente dos EUA, Donald

Trump, ao Oriente Médio, Jason Greenblatt, para uma sessão especial no

Ministério das Relações Exteriores.



Comunicação

A quinta edição da revista Cadernos Conib, que traz como tema

Antissemitismo & Antissionismo foi lançada em 15 de agosto de 2018

na Unibes Cultural. A publicação procura mostrar não apenas a

contribuição dos judeus aos debates e temas centrais da sociedade

brasileira, como igualmente a diversidade de opiniões e o espírito

democrático da comunidade judaica.

Lançamento do 5º 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. Em julho de 2018, a Conib teve sua conta renovada junto

ao programa, que mais uma vez reconhece e endossa o trabalho da

instituição. No último trimestre, o número de cliques em campanhas

foi superior a 6 mil.

Google Ad Grants Renovado



Comunicação

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, com mais de 2 mil seguidores. Hoje a Conib conta com 196.877 mil usuários registrados no site, que

chegam principalmente via Facebook e por buscas orgânicas pelo Google. No Facebook, a principal plataforma de comunicação, a Conib conta com 167

mil seguidores.

Reformulação das mídias



Comunicação

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.

A pesquisa histórica foi realizada em diversos arquivos no Brasil e nos

Estados Unidos, entre eles o American Jewish Archive (Cincinnati), o

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Museu Judaico do Rio de

Janeiro, o Centro de Documentação e Memória do Museu Judaico em

São Paulo e outros arquivos. Uma das características do livro é seu

caráter documental, com a publicação de reproduções de documentos e

fotografias.

Lançamento do livro dos 70 nos de trajetória da Conib



Comunicação

No Programa Manhattan Connection, Lottenberg aponta os extremismos como risco global

O Presidente da Conib, Fernando Lottenberg, participou no dia 12

de maio da edição do programa do Manhattan Connection. Entre

os assuntos abordados, ele discorreu especialmente sobre o

crescimento do antissemitismo.

Lottenberg explicou que a existência do antissemitismo não é

novidade, o que é novo é o seu incremento e sua nova

configuração: “o antissemitismo tradicional, de extrema

direita, aliado ao antissemitismo contemporâneo, que vem da

extrema esquerda, e ao extremismo islâmico”. Os três fatores, em

conjunto, causaram grande crescimento do antissemitismo nos

últimos anos, o que é muito alarmante.

O presidente da Conib falou ainda sobre as relações entre a

comunidade judaica e as demais religiões, que historicamente no

país, sempre foram amistosas: “Felizmente no Brasil, não é

problema. E estamos trabalhando também para que não seja um

problema”, afirmou. “Um dos pilares da Conib é o diálogo inter-

religioso”.






