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DIA DO HOLOCAUSTO
•A
realização
de
um
evento
completamente online por conta da
pandemia cumpriu o desafio de
emocionar à distância e marcar, com o
peso que a data pede, o 27/01/2021, Dia
Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto.
• A CONIB também lançou, em 27 de
janeiro de 2021, a campanha contra a
negação e banalização do Holocausto,
intitulada Tolerar o Intolerável Produz
Horrores como o Holocausto, com um
vídeo ilustrativo sobre o que foi o
extermínio orquestrado pelos nazistas.

YOM HASHOÁ
As torres do Congresso Nacional, em
Brasília, foram iluminadas na noite de 7
de abril, com a frase “Holocausto Nunca
Mais” e também, por conta da
pandemia que aflige a todos, com os
dizeres “Solidariedade Salva Vidas”.
A iniciativa é da CONIB, com apoio do
Congresso Nacional, para marcar o Yom
Hashoá.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
COM A EMBAIXADA DE ISRAEL
A CONIB foi anfitriã, junto com o
Consulado de Israel em SP e A Hebraica
do jantar de despedida do embaixador de
Israel no Brasil, Yossi Shelley, em 24 de
fevereiro de 2021.
O novo embaixador de Israel no Brasil,
Daniel Zohar Zonshine, foi recebido pelo
presidente da CONIB, Claudio Lottenberg,
em 29 de outubro. Os dois conversaram
sobre as relações Brasil-Israel. Antes disso,
Lottenberg já havia tido um encontro, em
junho, com com o novo cônsul geral de
Israel em São Paulo, Rafael Erdreich.

INTENSIFICAÇÃO DO DIÁLOGO
COM AUTORIDADES EM BRASÍLIA
Com o objetivo de estreitar o contato com autoridades da esfera pública, a CONIB esteve presente na capital federal para conversas com representantes dos
diversos poderes.
4 de março - O presidente da CONIB, Claudio Lottenberg, acompanhado do vice-presidente, Daniel Bialski, do secretário Rony Vainzof, e da diretora-executiva,
Karen Didio Sasson esteve com o Procurador Geral da República, Augusto Aras. Em pauta, a continuidade das parcerias para o combate ao discurso de ódio e a
importância da aprovação do projeto de lei que criminaliza a negação do Holocausto, o PL 4974, de autoria do deputado Roberto de Lucena. O presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também recebeu a equipe, que contou com a presença do professor de filosofia Denis Rosenfield.
6 de julho – A equipe formada pelos diretores Octávio Aronis, Sebastian Watenberg e Victor Elias Nigri, pela coordenadora de segurança da Conib, Leslie

Sasson,e Alexandre Judkiewicz, diretor do Departamento de Segurança Comunitária - Fisesp, esteve com o senador Lasier Martins (Podemos) e com o
deputado federal Ubiratan Sanderson (PSL). As conversas giraram em torno da lei antiterrorismo. O grupo visitou também a Associação Cultural Israelita de
Brasília (ACIB) e o Chabad. Visitas ao Departamento de Inteligência da Polícia Federal e ao senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) fecharam a agenda da equipe da
Conib em Brasília.
3 de novembro - O diretor de segurança, Octávio Aronis ,os também diretores da CONIB Sebastian Watenberg, presidente da Federação israelita do Rio
Grande do Sul, FIRS, e Victor Nigri , Alexandre Judkiewicz (DSC/Fisesp), e a coordenadora de segurança institucional, Leslie Sasson estiveram novamente na
capital do País em visita à Polícia Federal. Em seguida, o grupo, acompanhado da advogada Clarita Maia, esteve reunido com o Vice Procurador Geral da

República, Humberto Jacques de Medeiros. A agenda incluiu também visitas ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, e ao Coordenador Geral
do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, Helbert Garandy Pitorra, com a presença também da presidente da Associação Cultural israelita de
Brasília, ACIB, Tamara Socolik.

INTENSIFICAÇÃO DO DIÁLOGO
COM AUTORIDADES EM BRASÍLIA

COMBATE AO DISCURSO DE ÓDIO
O combate ao discurso de ódio é uma das
questões com que a CONIB está fortemente
comprometida.
O advogado Rony Vainzof, secretário da CONIB, participou,
a convite do presidente da Ordem dos Advogados de São
Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, do Seminário Antônio
Carlos Malheiros – A Situação dos Direitos Humanos no
Brasil, em 20 de maio, primeiro dia do evento. Vainzof falou
sobre o combate ao discurso de ódio, pauta permanente
da CONIB.
Em agosto, a CONIB, em conjunto com a Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB SP),
promoveu o congresso virtual “Discurso de Ódio e os
Desafios Contemporâneos”, com o objetivo de discutir
sobre o combate de forma eficaz ao discurso de ódio no
Brasil. O congresso contou também com o apoio da
Federação Israelita do Estado de São Paulo – FISESP, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP e do
Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP.

RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL &
CONIB MODERNIZA SUA COMUNICAÇÃO
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

CONIB MODERNIZA A COMUNICAÇÃO

A CONIB recebeu, em 13 de dezembro, o
selo de reconhecimento de boas práticas
conferido pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), por suas
valiosas práticas institucionais afins ao
Projeto Respeito e Diversidade

Com o pensamento de modernizar para
informar, a CONIB começou um processo de
inovação na sua comunicação. As mudanças
iniciaram pelas redes sociais, que abriu perfil
também no Linkedin, seguiu pela newsletter,
que ganhou novos conceitos e layout e chegará
ao site.

COMBATE AO ANTISSEMITISMO
E NEGAÇÃO DO HOLOCAUSTO
Em tempos de sociedade polarizada, a
CONIB está ainda mais atenta a
manifestações antissemitas e de
negação do Holocausto.
Alguns exemplos são as notas feitas em julho,
quando a CONIB lamentou a recepção dada a líder
extremista alemã a representante do partido
Alternativa para a Alemanha (AfD) em Brasília. Ou
mais recentemente, condenando as ações de Bruno
Aiub, o Monark, que em seu podcast defendeu a
legalização de um partido nazista no Brasil ou a de
Adilles Jorge, que encerrou programa na Jovem
Pam com a saudação nazista.
A CONIB também chamou a atenção para
comparações descabidas entre o momento atual de
pandemia com atrocidades cometidas pelo regime
nazista.

Em 23 de fevereiro, após ação da CONIB junto ao TikTok, a rede
social removeu rapidamente conteúdo ofensivo relacionado ao
Holocausto envolvendo o “humorista” Dih Lopes.
Em 2 de setembro, a CONIB em conjunto com a Fisesp e com
a FIRS tomaram providências em relação ao vídeo de um
homem com um capacete nazista, postado na internet. O
jovem também faz a saudação nazista. A CONIB acompanhou
e interagiu junto ao Grupo Especial de Combate aos Crimes
Raciais e de Intolerância (Gecradi) do Ministério Público de São
Paulo, neste caso. O vídeo foi retirado das redes sociais.
Em 27 de setembro, A Conib e a Fisesp pediram abertura de
Inquérito Policial por racismo e antissemitismo contra o aluno
do Mackenzie que exibiu suástica nazista em videochamada e
à universidade que apure e puna administrativamente o aluno.

APROXIMAÇÃO ENTRE BRASIL E ISRAEL &
APROXIMAÇÃO COM DIPLOMATAS
APROXIMAÇÃO COM DIPLOMATAS

APROXIMAÇÃO ENTRE BRASIL E ISRAEL
A CONIB promoveu, em 7 de dezembro,
um encontro virtual entre parlamentares
brasileiros e israelenses.
Participaram o Senador Humberto Costa,
Deputado Eduardo Cury, Deputado Arthur
Maia, Deputado Marcel Van Hattem. Os
brasileiros
conversaram
com
os
parlamentares israelenses, membros do
Knesset, Amir Ohana (Likud) e Boaz
Toporovsky (Yesh Atid).

No evento, foram abordados temas sobre a
conjuntura política e social de Israel,
democracia, e como os israelenses /
parlamentares
convivem
com
as
divergências políticas e como está sendo
organizado o processo de coalisão política.
Falou-se ,também, das possibilidades de
intercâmbio entre os parlamentares dos
dois países e das boas perspectivas do
incremento das relações bilaterais.

A CONIB, com o apoio do American
Jewish Committee (AJC) realizou em 1 de
abril o seu primeiro Seder de Pessach
Diplomático. O evento, online, foi
conduzido pelo Rabino Sany Sonnenreich,
o Rav Sany, e contou com diplomatas e
líderes comunitários.

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO DE NOVAS LIDERANÇAS
FORMAÇÃO DE NOVAS LIDERANÇAS

EDUCAÇÃO

Formação e qualificação de lideranças é uma
das metas da atual gestão da CONIB.

Voltado para profissionais da área de educação
judaica e complementar , a CONIB promoveu o
evento de capacitação Jornada Nacional de
Educação Judaica que teve por tema “Os
desafios da Educação no presente – De futuros
possíveis a futuros desejáveis”.A realização foi da
CONIB, da Agência Judaica para Israel e do
Ministério da Educação de Israel. A jornada
durou dois dias (31 de agosto e 1 de setembro).

O primeiro curso de Diplomacia Pública da
CONIB
foi realizado em parceria com o
Congresso
Judaico
Latino-Americano
e
ofereceu, no período de abril a agosto, 13 aulas
aos seus 32 participantes de todas as regiões
do Brasil. Foram abordados temas importantes
como o diálogo inter-religioso, diplomacia
judaica, midia training e preparação para
debates, entre outros.

52ª CONVENÇÃO DA CONIB

A 52ª Convenção da CONIB, nos dias 23 e 24
de novembro, foi pensada para atingir e
falar com a comunidade judaica brasileira
espalhada pelos quatro cantos do País. Com
um formato inovador e ousado, em forma
de um programa jornalístico, ela foi
transmitida direto do auditório da Unibes
Cultural, pelo canal do YouTube para um
público amplo. No dia 25, a convenção teve
agenda fechada, voltada para assuntos de
interesse das 14 federadas.

