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BRASIL CIGANO - I SEMANA NACIONAL DOS POVOS CIGANOS 

A AMSK/Brasil – Associação Internacional Maylê Sara Kalí, a AICROM/Brasil – Associação Internacional da 

Cultura Romani do Brasil, a ANEC – Associação Nacional das Etnias Ciganas, a APRECI/PR – Associação da 

Preservação da Cultura Cigana do Paraná, a CEDRO – Centro de Estudos e Discussão Romani e a Leshjae 

Kumpanja, seis Associações da Sociedade Civil, que lutam pela implementação efetiva das Políticas Públicas 

no Brasil para os Povos de Etnia Romani (Calon, Rom e Sinti – os assim chamados Ciganos), respeitando 

suas diferenças e realçando sua união, se juntam para fazer do Dia 24 de Maio, instituído pelo Decreto 

Presidencial de 25 de Maio de 2006, DIA NACIONAL DO CIGANO, um dia de celebração, luta, ações e 

informação sobre cidadania. Empenhados nessa construção conjunta e em parceria com o Governo Federal e 

o Governo do Distrito Federal, para que junto conosco, nos ajudem a construir pontes e derrubar barreiras de 

séculos de preconceito e discriminação aos Povos Ciganos do Brasil. 

 

O evento alcançou seus objetivos e graças a pessoas que independente dos cargos que ocupam fizeram a 

diferença em promover e realizar um trabalho de entendimento sobre os direitos fundamentais. As oficinas e 

rodas de conversas promovidas entre os gestores governamentais e a comunidade cigana presente foi um 

sucesso. 
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A Ministra Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) fez o 
lançamento do Guia de Políticas Públicas para Povos Ciganos. 

O guia explica o passo a passo para o acesso às políticas públicas relacionadas a Direitos Humanos; políticas 
sociais e de infraestrutura; políticas culturais e regularização fundiária. O objetivo é fortalecer a organização e 
participação dos povos ciganos nas discussões sobre políticas públicas, valorizar e dar visibilidade à 
diversidade da sua cultura e ampliar a interlocução das lideranças tradicionais ciganas com o Estado brasileiro. 

O Dr. Carlos Silva Junior, Ouvidor Nacional da SEPPIR, realizou painel sobre “Direitos dos Povos Ciganos no 
Brasil”. Estatuto e Legislação vigente.Coord. AMSK/Brasil. 

A plenária de igualdade racial, coordenada por Silvany Euclênio, Secretaria de Políticas para Comunidades 
Tradicionais (SECOMT/SEPPIR), elegeu 30 delegados (mulheres, homens e jovens) para a 3ª Conferência 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR III) a se realizar no próximo mês de novembro de 2013. 

http://www.seppir.gov.br/.arquivos/guia-de-politicas-publicas-para-povos-ciganos/viewC:/Documents%20and%20Settings/Usuário/Meus%20documentos/3dsmax


O Ministério Público Federal (MPF) representado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais estiveram presentes 

todos os dias acolhendo os relatos e as denúncias das comunidades ciganas. E esse trabalho reitera as 
ações do MPF em fortalecer a defesa dos direitos dos povos ciganos do Brasil. 

O Ministério da Saúde e a AMSK/Brasil promoveram rodas de conversas sobre a prevenção da saúde do 
homem e da mulher cigana. O Ministério da Saúde prestou esclarecimentos sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e realizou a emissão do cartão SUS para atendimento em todo território nacional. 
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A Profª Macaé dos Santos, Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão do Ministério da Educação, realizou a plenária da educação obtendo 

informações e acolhendo os pleitos das lideranças ciganas sobre a necessidade de se 
difundir a história, as tradições e os costumes dos ciganos aos educadores de ensino 

fundamental e médio, a fim de promover nas redes de ensino do país ações educacionais 
para conhecimento da cultura dos povos ciganos. 
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O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura (CARTA BRASÍLIA) apresentaram informações e 
acolheram as demandas dos povos ciganos de se fazer conhecer suas tradições e costumes ao povo 

brasileiro. O Governo do Distrito Federal representado pela Secretaria de Estado da Cultura e pela 
Secretaria de Estado de Promoção da Igualdade Racial promoveram todo o apoio necessário para a 

infraestrutura do acampamento cigano e do espetáculo de música e dança cigana. 
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A Profª Maria Olga Ribeiro colaboradora da AMSK/Brasil realizou oficina de desenho e 
pintura com as crianças ciganas. 
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A oficina do tacho realizada por Nélio Jancovithe, de etnia Rom Calderaxa (Kalderash), e representante da 
Associação Internacional da Cultura Romani (AICROM/Brasil), mostrou ao público a tradição passada e 

mantida por gerações de sua família. E a Associação Guiemos Kalon de Minas Gerais, representada pelo 
Sr. Carlos Amaral e Evandro Amaral conversaram em Chib (idioma Calon) para demonstrar a sua 

identidade. Veja a reportagem da TVBRASIL, Dia Nacional do Cigano é comemorado em Brasília - 
Repórter Brasil (noite) 

As famílias Castilho e Jancovithe, de etnia 

Rom Caldaraxa, mantendo a tradição do 

artesanato do tacho e da ourivesaria. 
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http://www.youtube.com/watch?v=l2bkhK5cI3g
http://www.youtube.com/watch?v=l2bkhK5cI3g


A AMSK/Brasil e a APRECI/PR receberam os Docentes e Discentes da Escola CESAS 602 Sul e da Escola do 
Córrego do Arrozal no evento, momento em que os participantes apreciaram a exposição fotográfica promovida 

pela AMSK/Brasil em parceria com o Ministério da Cultura, visitaram as casas dos ciganos. e assistiram a peça 
teatral “Lendas Ciganas” promovida e realizada por Neiva Iovanovitchi e Claudio Iovanovitchi da APRECI/PR. 
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A exposição fotográfica promovida pelo Ministério da Cultura em parceria com a AMSK/Brasil retratou a 
expressão cultural e a realidade de vida de várias comunidades tradicionais ciganas do Brasil. 
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O dia 24 de Maio, Dia Nacional dos Ciganos, foi celebrado com a alegria das músicas e danças ciganas. 
O Grupo Sara Kalí emocionou o público presente com sua performance dos ritmos dos Balcãns, Banjara 

(Rajastão-Índia), Leste Europeu, Celtas (Irlanda) e Rumba Flamenco. 
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A alegria das danças e músicas ciganas celebraram o Dia Nacional dos Ciganos. 
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A AMSK/Brasil agradece a todas e todos os participantes que contribuíram para o êxito alcançado do 
evento, em especial ao Governo Federal representado pela Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) pela efetivação das políticas públicas aos povos ciganos do Brasil. 
E dividindo esse caminho com todos nós, o Ministério da Educação lança o cartaz comemorativo do dia 

Nacional do Cigano - 24 de maio, dando assim o reconhecimento dessa etnia á toda a rede pública de 
ensino. 
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REPORTAGENS  

UNIÓN ROMANÍ  
Brasil Celebra La I Semana Nacional de Los Pueblos Gitanos 

GLOBO DF TV 1ª Edição 

Ciganos se reúnem para discutir melhorias e divulgar cultura 

TV BRASIL 

Dia Nacional do Cigano é comemorado em Brasília - Repórter Brasil (noite) 

Durante esta semana, 300 representantes de diversas etnias debateram com o governo políticas 

públicas para melhorar a vida dessa comunidade. 

Pergunta do Dia TV Brasil  

TVNBR 
Guia traz políticas públicas voltadas aos povos ciganos 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

MDS discute inserção de povos ciganos no Cadastro Único 

JORNAL DO BRASIL 
Povos ciganos discutem mecanismos de acesso à regularização fundiária 

JORNAL DO BRASIL A Boa Notícia Online 

I Semana Nacional dos Povos Ciganos 

AGÊNCIA BRASIL – Empresa Brasil de Comunicação 
Evento em Brasília discute demandas dos povos ciganos 

UOL NOTÍCIAS 

Nacional // dia nacional do cigano 
Povos ciganos discutem mecanismos de acesso à regularização fundiária 

TERRA BRASIL 

Evento em Brasília discute demandas dos povo ciganos 

EBC 
Povos ciganos discutem mecanismos de acesso à regularização fundiária 
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http://www.unionromani.org/notis/2013/noti2013-05-23.htm
http://globotv.globo.com/rede-globo/dftv-1a-edicao/t/edicoes/v/ciganos-se-reunem-para-discutir-melhorias-e-divulgar-cultura/2591353/
http://www.youtube.com/watch?v=l2bkhK5cI3g
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil-noite/episodio/dia-nacional-do-cigano-e-comemorado-em-brasilia
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil-noite/episodio/dia-nacional-do-cigano-e-comemorado-em-brasilia
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil-noite/episodio/pergunta-do-dia-bloco-2-42
http://www.youtube.com/watch?v=IuVnD5_bIuM
http://www.youtube.com/watch?v=fnl-gfiMu1s
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/05/21/povos-ciganos-discutem-mecanismos-de-acesso-a-regularizacao-fundiaria/
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=87141&nome=I%20Semana%20Nacional%20dos%20Povos%20Ciganos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-24/evento-em-brasilia-discute-demandas-dos-povos-ciganos
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nacional/noticia/2013/05/21/povos-ciganos-discutem-mecanismos-de-acesso-a-regularizacao-fundiaria-420507.php
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nacional/noticia/2013/05/21/povos-ciganos-discutem-mecanismos-de-acesso-a-regularizacao-fundiaria-420507.php
http://noticias.terra.com.br/brasil/evento-em-brasilia-discute-demandas-dos-povo-ciganos,55eaddceb96de310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.ebc.com.br/cultura/2013/05/povos-ciganos-discutem-mecanismos-de-acesso-a-regularizacao-fundiaria


REPORTAGENS  

GLOBO G1 DF 
GDF faz mutirão para emitir CPF, RG e carteira de trabalho para ciganos. Estande funciona até o dia 

24, na I Semana Nacional dos Povos Ciganos. Estudo do IBGE indica haver 291 acampamentos, com 
500 mil ciganos. 

GOVERNO FEDERAL 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Brasília recebe evento “Brasil Cigano”. Evento marca o Dia Nacional do Cigano, comemorado em 24 de 

maio 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL  
Data: 20/05/2013 - SEPPIR lança Guia de Políticas Públicas para Povos Ciganos 

Data: 21/05/2013 - Direitos dos povos ciganos entra em pauta em evento nacional   
Data: 22/05/2013 - Preservar cultura é preocupação dos povos ciganos  

Data: 23/05/2013 - Plenária Nacional dos Povos Ciganos discute propostas para o segmento 

BLOG DA SAÚDE – Ministério da Saúde  
Cartão Nacional de Saúde é entregue aos participantes do evento „Brasil Cigano‟ 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

I Semana Nacional dos Povos Ciganos debate busca ativa e inclusão de povos tradicionais no Cadastro 
Único. Encontro reúne até sexta-feira (24) cerca de 300 representantes de comunidades de todo país. 

Eles vão avaliar a situação da cultura cigana no Brasil e as políticas públicas voltadas para esse 
segmento 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
PROMOÇÃO DA EQUIDADE - 'Brasil Cigano' conta com a emissão do Cartão Nacional de Saúde 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
I Semana Nacional dos Povos Ciganos 

Flickr do Ministério da Cultura com fotos do evento Brasil Cigano  
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http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/05/gdf-faz-mutirao-para-emitir-cpf-rg-e-carteira-de-trabalho-para-ciganos.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/05/gdf-faz-mutirao-para-emitir-cpf-rg-e-carteira-de-trabalho-para-ciganos.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/05/gdf-faz-mutirao-para-emitir-cpf-rg-e-carteira-de-trabalho-para-ciganos.html
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/05/21/brasilia-recebe-evento-201cbrasil-cigano201d
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/05/21/brasilia-recebe-evento-201cbrasil-cigano201d
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/seppir-lanca-guia-de-politicas-publicas-para-povos-ciganos
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/direitos-dos-povos-ciganos-entra-em-pauta-em-evento-nacional
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/preservar-cultura-e-preocupacao-dos-povos-ciganos
http://www.seppir.gov.br/iii-conapir/noticias/2013/05/plenaria-nacional-dos-povos-ciganos-discute-propostas-para-o-segmento
http://www.blog.saude.gov.br/cartao-nacional-de-saude-e-entregue-aos-participantes-do-evento-brasil-cigano/
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/05/i-semana-nacional-dos-povos-ciganos-debate-busca-ativa-e-inclusao-de-povos-tradicionais-no-cadastro-unico
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/05/i-semana-nacional-dos-povos-ciganos-debate-busca-ativa-e-inclusao-de-povos-tradicionais-no-cadastro-unico
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/05/i-semana-nacional-dos-povos-ciganos-debate-busca-ativa-e-inclusao-de-povos-tradicionais-no-cadastro-unico
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2013/05/i-semana-nacional-dos-povos-ciganos-debate-busca-ativa-e-inclusao-de-povos-tradicionais-no-cadastro-unico
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=42606
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/i-semana-nacional-dos-povos-ciganos/10883;jsessionid=7A6DEA4DDC0551A38C57BE896042DB85.portal1
http://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/8817744570/in/photostream/


GOVERNO FEDERAL 

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (SPM/PR) 
SPM prestigia 1ª Semana Nacional dos Povos Ciganos, em Brasília 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PFDC e 6ª Câmara do MPF participam da I Semana Nacional dos Povos Ciganos 

OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

BLOG SENADORA ANA RITA 
Ana Rita participa de Semana Nacional dos Povos Ciganos 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ 
Secretaria parabeniza o Povo Cigano por seu dia nacional 
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http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/22-05-spm-prestigia-1a-semana-nacional-dos-povos-ciganos-em-brasilia
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_direitos-do-cidadao/pfdc-e-6a-camara-do-mpf-participam-da-i-semana-nacional-dos-povos-ciganos
http://www.anarita.com.br/index.php/ana-rita-participa-de-semana-nacional-dos-povos-ciganos/
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=4426&tit=Secretaria-parabeniza-o-Povo-Cigano-por-seu-dia-nacional

