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Relatório de Atividades 2016 
 
A S S O C I A Ç Ã O  I N T E R N A C I O N A L  M AY L Ê  S A R A  K A L Í  

ATUAÇÃO DA AMSK 

A AMSK/Brasil, organização sem fins lucrativos com sede em Brasília, foi fundada em janeiro de 

2009 e tem como missão propagar a história, tradições e costumes dos povos romani (ciganos) do 

Brasil para a defesa e promoção dos direitos humanos. Em razão da grande invisibilidade que 

caracteriza esta parcela da população brasileira e o desconhecimento sobre suas especificidades, 

tradições, necessidades, condições de vida e obstáculos enfrentados no acesso a direitos, a 

AMSK/Brasil tem se dedicado ao levantamento, sistematização e ampla divulgação de informações 

sobre os povos romani no Brasil. Tem atuado de forma direta no nível nacional, porém sempre 

buscando estreitar o diálogo com organizações e lideranças dos povos romani de outros países – com 

especial destaque para Colômbia, Espanha e Portugal – com o objetivo de contribuir para a troca de 

conhecimentos, experiências e boas-práticas em termos de organização e de construção de políticas 

públicas, programas e ações. 

Uma das principais áreas de atuação da AMSK/Brasil é o fortalecimento dos direitos e das políticas 

públicas para os povos romani. Neste âmbito, tem realizado uma série de ações, dentre elas: 

• Apoio técnico a órgãos governamentais, nos níveis federal e local, para o aprimoramento das 

políticas públicas voltadas para os povos romani; 

• Apoio às representações e às comunidades romani para o fortalecimento de sua organização 

e participação social nos processos de discussão de políticas públicas e legislação. 

• Mediação entre as representações e as comunidades romani e órgãos do executivo, legislativo 

e judiciário, incluindo o encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos; 

• Gestão da informação sobre os povos romani no Brasil e no mundo, o que inclui: 

i. levantamento e divulgação de artigos, dissertações e teses produzidos no Brasil sobre os 

povos romani; 

ii. levantamento e disponibilização para consulta pública na sede da organização de obras 

de referência sobre os povos romani no mundo, em diversas áreas do conhecimento; 

iii. construção de um acervo de imagens – fotos, pinturas e vídeos – sobre a situação dos 

povos romani no Brasil e em outros países.  

• Levantamento de dados e elaboração de estudos sobre as condições de vida dos povos 

romani no Brasil; 

• Realização de seminários e atividades de capacitação, envolvendo gestores/as 

governamentais, servidores/as públicos/as e estudantes. 

• Realização de atividades de sensibilização e capacitação de representações romani sobre 

seus direitos e sobre os caminhos para denunciar violações de direitos humanos. 
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No período de 2009 a 2015 (tendo como referência o mês de abril de 2015), destacam-se as 

seguintes atividades: 

• Estabelecimento de diálogo com representações dos povos romani no Brasil de 14 estados, 

com destaque para: representações Rom-Caldaraxa, por meio da Associação Internacional da 

Cultura Romani (AICROM/Brasil), de Aparecida de Goiânia-GO; representações Rom-

Matchuaia, por meio da Associação de Preservação da Cultura Cigana de Curitiba 

(APRECI/PR); representações Rom-Lovara, por meio do Grupo Leshjae Kumpanja, que atua nos 

estados do Rio de Janeiro e Alagoas; representações Rom-Rorarrane, por meio da União 

Cigana do Brasil, do estado do Rio de Janeiro; representações Calon e Rom-Matchuaia por 

meio da União Cigana do Rio Grande do Norte (UCIRN); representações Calon de diferentes 

estados, por meio da Associação Cigana Calons do Extremo Sul da Bahia (ACCESB), da 

Associação Guiemos Kalon (AGK), de Minas Gerais, da Associação Social de Apoio Integral 

aos Ciganos (ASAIC), do Paraná, representações Calon de Major Vieira-SC e Joinville-SC, 

representações Calon do estado de São Paulo, representações Calon da Paraíba e de 

Pernambuco; representações Rom-Caldaraxa de Minas Gerais; representações Rom-Boyasha 

do Rio Grande do Sul. 

• Estabelecimento de diálogo e articulação com pesquisadores/as e representações dos povos 

romani em nível internacional, com destaque para as representações que compõem a Unión 

Romani – Organização Não-Governamental com sede em Barcelona, Espanha; o Centro 

Estudos Ciganos, de Coimbra, Portugal; o PRORROM – Processo Organizativo do Povo Rrom 

(Cigano) e o CREARC – Corporación para el Análisis, la Investigación, la Educación para la 

Paz y la Resolución de Conflictos, ambos da Colômbia. É importante salientar, ainda, a 

parceria com a Livraria Lumière, de Porto, Portugal, no levantamento de publicações, estudos 

e produções literárias em língua portuguesa sobre os povos romani. O diálogo da 

AMSK/Brasil em nível internacional foi fortalecido e ampliado em 2013, a partir de missão 

técnica (detalhada a seguir) realizada à Espanha e Portugal, no período de 12 a 23 de 

outubro de 2013, com o apoio da ONU Mulheres – Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Após esta missão, a AMSK/Brasil 

manteve diálogo com um conjunto amplo de organizações governamentais e não-

governamentais espanholas, com destaque para a Fundación Secretariado Gitano e o Instituto 

Cultura Gitana. 

• Estabelecimento de diálogo e parceria com órgãos federais, especialmente a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR), o Ministério da Educação (MEC), 

Ministério da Saúde (MS), o Ministério da Cultura (MinC), o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(PFDC/MPF), e a Defensoria Pública da União para a realização de ações conjuntas para o 

fortalecimento dos direitos dos povos romani. 

• Estabelecimento de diálogo com órgãos estaduais e municipais, com destaque para a parceria 

estabelecida com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Governo do 

Distrito Federal para a implementação do Projeto Kalinka (detalhado a seguir) e com a 

Secretaria de Estado da Educação, do Governo do Paraná, para a realização do I Seminário 

Nacional de Educação Escolar Cigana, ocorrido no período de 24 a 26 de setembro de 2013, 

em Curitiba-PR. 
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• Estabelecimento de diálogo e encaminhamento de propostas de aprimoramento da legislação 

a parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Destaque para o diálogo 

estabelecido com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), do 

Senado Federal e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. 

• Análise de microdados do Censo 2010 e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC 2009, 2011 e 2013), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 

gerar informação qualificada sobre as comunidades romani no Brasil, bem como visando 

elaborar uma reflexão sobre a necessidade de aprimoramento dos instrumentos de coleta. 

Estas ações têm promovido o fortalecimento do diálogo com o IBGE sobre a geração de 

dados e estatísticas de amplitude nacional com relação aos povos romani. 

• Realização de eventos culturais com o objetivo de divulgar a cultura romani, por meio da 

culinária, da música, da dança, da poesia e contos romani e de exposições fotográficas que 

revelam a situação das comunidades romani em Brasil e Portugal. Destaque para a Mostra 

Fotográfica – Mulheres Romani (Ciganas): Rostos e Identidades e para a Exposição 

Fotográfica: Brasil Romani (detalhadas a seguir). 

• Visitas de campo a comunidades romani localizadas em diferentes estados do Brasil, e em 

Portugal e França, com o objetivo de coletar dados sobre suas condições de vida. 

• Implementação do Projeto Kalinka, um projeto permanente da AMSK/Brasil que tem como 

objetivo geral fortalecer o acesso dos povos romani à educação. Os objetivos específicos do 

projeto são: i) fortalecer as capacidades de gestores da área de educação para 

incorporação do tema dos povos romani nas políticas públicas; ii) fortalecer as capacidades 

de professores para incorporação dos conteúdos referentes aos povos romani em sua 

atuação; iii) sensibilizar a comunidade escolar com relação aos temas do racismo, da 

discriminação étnica e racial e do racismo institucional que afeta os povos romani. No período 

de 2009 a 2013, a AMSK/Brasil estabeleceu parceria com as seguintes instituições para a 

implementação do Projeto Kalinka: Centro de Ensino Fundamental (CEF 104), Brasília-DF; 

Centro de Estudos Supletivos Asa Sul (CESAS), Brasília-DF; Associação de Preservação da 

Cultura Cigana (APRECI), Curitiba-PR; Secretaria de Estado de Promoção da Igualdade Racial 

do Distrito Federal (SEPIR/DF); Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEE/PR). Teve 

como principais resultados: capacitação de 22 professores do CEF 104 Norte; elaboração e 

divulgação de metodologia de aulas temáticas sobre os povos romani; sensibilização e 

formação de 650 crianças e adolescentes alunos do CEF 104 Norte; sensibilização e formação 

de 45 professores por meio de atividade realizada na Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais de Educação do Distrito Federal (EAPE/DF); sensibilização e formação de 15 

gestores atuantes no Governo do Distrito Federal; sensibilização e formação de 22 

professores da rede pública de ensino do Distrito Federal; capacitação de 35 professores do 

CESAS; sensibilização de 780 pessoas da comunidade escolar do CESAS; estabelecimento de 

parceria entre AMSK/Brasil, APRECI/PR e SEE/PR para realização do I Seminário Estadual de 

Educação Escolar Cigana; sensibilização e formação de cerca de 200 trabalhadores da área 

de educação do Paraná; elaboração da Carta de Curitiba, contendo propostas resultantes do 

I Seminário Estadual; estabelecimento de um Grupo de Trabalho no âmbito do Departamento 

da Diversidade da SEE/PR para garantir a implementação das propostas da Carta de 

Curitiba. 
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AÇÕES REALIZADAS EM 2016 

Em 2016, a AMSK/Brasil tem dado seguimento a uma série de atividades e parcerias iniciadas nos 

anos anteriores, produzindo materiais de referência, prestando assistência técnica a órgãos públicos, 

realizando ações de advocacy e atuando no fortalecimento da organização e participação social de 

representações romani. 

• Em fevereiro, a AMSK/Brasil foi convidada pela então Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM) para compor a Comissão Organizadora da Consulta Nacional de Políticas 

para as Mulheres Ciganas, tendo apoiado a SPM na construção da programação e da 

metodologia do evento, bem como na mobilização das mulheres de etnia romani (cigana) 

para participação no evento. 

• Em 1 de março, a AMSK/Brasil participa do lançamento do livro O Povo Invisível: Os 

Ciganos e a Emergência de um Direito Libertador, de Priscila Paz Godoy, e presta 

homenagem a autora conjuntamente com membros romani (ciganos). O livro é fruto de sua 

pesquisa de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e 

Cidadania da Universidade de Brasília. 

Acesse http://amskblog.blogspot.com.br/2016/03/pesquisadora-lanca-livro-sobre-os.html  

• Em 1 a 3 de março foi realizada, em Brasília-DF, a Consulta Nacional de Políticas para as 

Mulheres Ciganas, promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), como 

parte do processo preparatório da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

(4ª CNPM) que teve como tema: Mais direitos, participação e poder para as Mulheres. Pela 

primeira vez o governo brasileiro teve a iniciativa de promover a inclusão das mulheres 

romani (ciganas) no processo de construção política para as mulheres do país. O evento foi, 

portanto, um marco histórico e contou com a participação de mulheres romani (ciganas) de 

etnia Caldaraxa, Lovara e Calon, que tiveram a oportunidade de apresentar questões 

relacionadas ao enfrentamento às violações de direitos humanos, bem como propostas para 

atendimento das necessidades prementes nas áreas de saúde e educação. A consulta foi 

realizada a partir de 4 Eixos Temáticos: 

1. Contribuição dos Conselhos de Direitos da Mulher e dos Movimentos Feministas e de 

Mulheres para a efetivação da Igualdade de Direitos e Oportunidades. 

2. Estruturas Institucionais e Políticas Desenvolvidas para Mulheres no âmbito municipal, 

estadual e federal: avanços e desafios. 

3. Sistema Político com Participação das Mulheres e Igualdade. 

4. Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. 

Na ocasião, a AMSK/Brasil apresentou a proposta de criação do Fórum Nacional de Políticas 

para as Mulheres Ciganas, sendo aprovada pelas participantes, como mecanismo voltado ao 

fortalecimento do diálogo entre as mulheres romani e as gestoras/es públicas/os. Além da 

apresentação e discussão de propostas, foram eleitas sete delegadas para a 4ª Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília-DF no período de 10 a 13 de 

maio de 2016. A AMSK/Brasil fez parte do grupo delegadas. Saiba mais, acesse: 

 http://www.spm.gov.br/4cnpm/noticias/mulheres-com-deficiencia-e-ciganas-elegem-as-

delegadas-que-vao-representa-las-na-4a-cnpm  

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/03/consulta-nacional-de-politicas-para-as.html  

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/03/pesquisadora-lanca-livro-sobre-os.html
http://www.spm.gov.br/4cnpm/noticias/mulheres-com-deficiencia-e-ciganas-elegem-as-delegadas-que-vao-representa-las-na-4a-cnpm
http://www.spm.gov.br/4cnpm/noticias/mulheres-com-deficiencia-e-ciganas-elegem-as-delegadas-que-vao-representa-las-na-4a-cnpm
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/03/consulta-nacional-de-politicas-para-as.html
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• No mês de março de 2016, na qualidade de Membro da Comissão Organizadora da 10ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a AMSK/Brasil participou 

de uma série de reuniões na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos (SNPDCA/SDH), Brasília-DF, com vistas à 

organização da Conferência. Reuniões realizadas em: 

✓ 7 de março de 2016 

✓ 14 de março de 2016 

✓ 30 e 31 de março de 2016 

✓ 11 e 12 de abril de 2016 

• Em 8 e 9 de março, a AMSK/Brasil participou do Encontro de Conselhos da Criança e do 

Adolescente, realizado em Brasília-DF, realizado com o objetivo definir prioridades para o 

debate sobre a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

• Em 21 de março – a AMSK participa como Palestrante convidada na Tenda Carolina Maria 

de Jesus – OPAS/OMS. 

• Em 23 de março – A AMSK se reúne com o Secretário de Educação/SECADI – Paulo Nassif – 

Em discussão, a pauta da Educação para o Povo Cigano. 

• Em 8 de abril, Dia Internacional dos Povos Romani (International Roma Day), AMSK/Brasil 

realizou em sua sede, em Brasília-DF, uma roda de conversa com a pesquisadora Priscila Paz 

Godoy, autora do livro O Povo Invisível: Os Ciganos e a emergência de um direito libertador. 

• Em 11 de Abril, II Seminário Igualdade, Democracia e Sustentabilidade (SIDES), em 

Salvador/BA – A AMSK ministrou palestra sobre o tema da Mulheres de Etnia Romani.  

• Em 24 a 27 de abril, foi realizada 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, realizada em Brasília-DF. A AMSK/Brasil prestou apoio à realização da 

plenária das crianças. No dia 25 de abril, coordenou a atividade cultural das crianças, 

acompanhadas de seus responsáveis, com a promoção de visita guiada à exposição de arte, 

arquitetura e design da Holanda no início do século XX, Mondrian e o Movimento de Stijl, no 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). No dia 27 de abril, prestou apoio na apresentação 

das propostas das crianças na plenária final. Coordenou a programação cultural da 

Conferência, com o apoio de Aryadne Cunha, Cleyton Santos, Silas Santos, e Alessa Sumie na 

realização da Batalha dos Neurônios pelos MCs convidados. Coordenou e realizou o Projeto 

Kalinka - espetáculo de danças romani (ciganas), com a participação especial do Grupo 

Leshjae, Circo Belô, e Casa de Ilê Asé Osagnã. 

Acesse: 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/05/projeto-kalinka-leshjae-e-circo-belo-na.html 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/05/criancas-e-adolescentes-ciganas-matriz.html  

• Em de 27 a 29 de abril, a AMSK/Brasil participou da Conferência Nacional de Direitos 

Humanos, realizada em Brasília-DF. 

• Em 10 a 13 de maio, a AMSK/Brasil participou como delegada na 4ª Conferência Nacional 

de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília-DF. 

• Em 18 de maio, a AMSK/Brasil, na qualidade de representante do CONANDA, participou 

do Seminário Nacional A Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, no contexto das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação e os 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/05/projeto-kalinka-leshjae-e-circo-belo-na.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/05/criancas-e-adolescentes-ciganas-matriz.html
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desafios para o Enfrentamento da Violência Sexual. A AMSK/Brasil foi moderadora do 

Painel 3 – As Ações de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes e a Prevenção às 

Violências frente às Novas Tecnologias – Avanços e Desafios. 

• Em 1 de junho, a AMSK/Brasil participou do evento Ciganos: Rodas e Memórias, realizado 

no Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu França, em Goiânia-GO. O evento foi 

promovido pela Coordenação de Artes Visuais do Instituto. A AMSK/Brasil proferiu palestra e 

apresentação do Projeto Kalinka nas atividades de abertura da Vernissage. Para maiores 

informações, acessar: http://amskblog.blogspot.com.br/2016/06/projeto-kalinka-na-

abertura-do-evento.html  

• Em 3 de junho, Portaria nº 57, Dou 06/06/2016 – Seção II – Página 50, que designa, com 

efeito, a partir de 4 de junho de 2016, os seguintes membros, titulares e suplentes, 

representantes da Sociedade Civil, para compor o Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS. A AMSK assume uma cadeira no CNAS. 

• Em 07 de junho – Audiência com o Senador Paulo Paim para tratar do Estatuto do Cigano. 

Senado Federal. 

• Em 14 de junho, a AMSK/Brasil participou do Seminário Diálogos ODS: O Brasil livre de 

Trabalho Infantil até 2015 (#ODS8), realizado no Ministério Público do Trabalho, em Brasília-

DF. 

• Em 13 de junho, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, participou 

de reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, em Brasília-DF, sobre o tema “parâmetros norteadores para escuta de crianças 

e adolescentes”. 

• Em 15 de junho, a AMSK/Brasil participou do Seminário Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e a Promoção da Igualdade Racial, promovido pelo Centro de Estudos das 

Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, realizado em Brasília-DF. 

• Em 23 de junho, a AMSK/Brasil participou da oficina do GT sobre Grupos Vulneráveis e 

Direitos Humanos, com foco em Crianças, Adolescentes e Mulheres, no âmbito da iniciativa 

Grandes Obras na Amazônia: Aprendizados e Diretrizes, promovido pelo Centro de Estudos 

em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) e a International Finance 

Corporation (IFC)), realizado em Brasília-DF. Acesse http://diretrizes-

grandesobras.gvces.com.br/2016/12/08/criancas-adolescentes-e-mulheres/  

• Em 29 de junho, a AMSK/Brasil participou do Fórum Direitos Humanos Pela Democracia, 

realizado em Brasília-DF, por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara (CDHM) e pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. 

• Em 29 de junho, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, participou 

de reunião da Comissão Geral sobre Cultura do Estupro, realizada Brasília-DF. 

• Em 29 de junho, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, participou 

de reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, na Secretaria de Direitos Humanos, realizada em Brasília-DF, sobre o tema 

“parâmetros norteadores para escuta de crianças e adolescentes”. 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/06/projeto-kalinka-na-abertura-do-evento.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/06/projeto-kalinka-na-abertura-do-evento.html
http://diretrizes-grandesobras.gvces.com.br/2016/12/08/criancas-adolescentes-e-mulheres/
http://diretrizes-grandesobras.gvces.com.br/2016/12/08/criancas-adolescentes-e-mulheres/
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• Em 5 a 7 de julho de 2016, a AMSK/Brasil participou no IV Seminário Internacional do 

Marco Legal da Primeira Infância, realizado em Brasília-DF, a partir de uma iniciativa 

conjunta da Câmara dos Deputados (Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Frente 

Parlamentar da Educação, Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; Educação; 

Seguridade Social e Família), do Senado Federal (Comissão de Valorização da Primeira 

Infância e Cultura da Paz e Procuradoria Especial da Mulher) e do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário. Acesse http://amskblog.blogspot.com.br/2016/07/amsk-

participa-do-iv-seminario.html  

• Em 11 de julho, a AMSK/Brasil participou do Seminário Democracia e Direitos, um 

movimento pela infância do Brasil, promovido pelo Fórum Nacional de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (FNDCA), realizado em Brasília-DF. 

• Em 12 de julho de 2016, a AMSK/Brasil foi eleita pela Mesa Diretora do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) para coordenar a avaliação da 10ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A AMSK/Brasil também foi 

definida como instituição responsável por elaborar documento sistematizado dos eixos da 

avaliação da Conferência. Foram realizadas uma série de reuniões para consolidar o 

processo de avaliação, nas seguintes datas: 

✓ 28 de julho de 2016 – Apresentação do cronograma de execução à Mesa Diretora 

✓ 31 de agosto – Em conjunto com a Secretaria Executiva do CONANDA, elaboração 

de questionário para pesquisa de opinião com os chefes de delegações estadual, e 

plano de execução para coleta das informações. 

✓ 13 de setembro de 2016 – Entrega do documento sistematizado e apresentação 

dos resultados da avaliação da Conferência à Mesa Diretora do CONANDA.  

• Em 13 de julho, a AMSK/Brasil participou da Audiência Pública alusiva aos 26 anos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ao papel do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança, promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 

Deputado, realizada em Brasília-DF. 

• Em 20 de julho, em parceria com um conjunto de instituições, a AMSK/Brasil realizou o evento 

Roda de Conversa – Nutrição e desigualdade: Uma agenda pelo direito à alimentação 

digna no Brasil e no mundo. A AMSK/Brasil também participou como palestrante na Roda de 

conversa 2 - Nutrição, Monitoramento e seus Desafios no Respeito à Diversidade Étnica no 

Contexto do Consumo Global, abordando o tema Nutrição: minorias e desigualdades um 

desafio para as políticas públicas, realizado no Rio de Janeiro-RJ. 

• Em 29 de julho, a AMSK/Brasil participou como palestrante do Seminário Um olhar 

diferenciado no atendimento à criança e ao adolescente II, promovido pela Escola da 

Defensoria Pública do Distrito Federal, realizado em Brasília-DF. Como representante do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) participou da mesa 

de debate Violência contra crianças e adolescentes, e ministrou palestra sobre O mapa da 

violência contra crianças e adolescentes no Brasil e no âmbito do Distrito Federal. 

• Em 4 de agosto, a AMSK/Brasil participou de reunião sobre o Sistema de Garantia de 

Direitos da Infância e da Adolescência, promovida pela Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão (PFDC), realizada em Brasília-DF. 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/07/amsk-participa-do-iv-seminario.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/07/amsk-participa-do-iv-seminario.html
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• Em 9 de agosto, a AMSK/Brasil participou do 1º Fórum Integrador, promovido pelo Centro 

de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) e a International 

Finance Corporation (IFC), realizado no âmbito da iniciativa de Construção de Diretrizes para 

Políticas Públicas e Práticas Empresariais na Instalação e Operação de Grandes 

Empreendimentos em Territórios na Amazônia, em Belém-PA. O encontro foi um 

desdobramento das atividades e avanços dos Grupos de Trabalho temáticos que abordam os 

seguintes temas: Planejamento Territorial e Monitoramento do Desenvolvimento, Instrumentos 

de Financiamento, Grupos Vulneráveis e Direitos Humanos - Crianças, Adolescentes e Mulheres; 

e Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Quilombolas, Capacidades Institucionais, 

Supressão Vegetal, e Ordenamento Territorial e Biodiversidade. 

• Em 10 de agosto, a AMSK/Brasil participou da oficina do GT Supressão Vegetal, promovido 

pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) e a 

International Finance Corporation (IFC), realizado no âmbito da iniciativa de Construção de 

Diretrizes para Políticas Públicas e Práticas Empresariais na Instalação e Operação de 

Grandes Empreendimentos em Territórios na Amazônia, realizado em Belém-PA. 

• Em 12 e 13 agosto, a AMSK/Brasil, na qualidade de Membro da Comissão Organizadora do 

Encontro de Avaliação G38 – CONANDA, participou do evento de avaliação realizado em 

Brasília-DF, que teve como objetivo avaliar o processo do G38 e pensar a continuidade da 

participação de crianças e adolescentes junto ao Conanda e outros espaços nacionais e 

internacionais.  

• Em 17 de agosto, a AMSK/Brasil participou da Sessão Solene em homenagem ao 10º 

aniversário da Lei Maria da Penha, realizado no Senado Federal, Brasília-DF. 

• Em 25 de agosto, a AMSK/Brasil participou da reunião do Fórum Pacto pelo Socioeducativo, 

realizado em Brasília-DF. O fórum tem como objetivo acompanhar e monitorar a 

implementação da política nacional do sistema socioeducativo (SINASE) no Distrito Federal. 

• Em 25 de agosto, a AMSK/Brasil participou de reunião do Fórum dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Distrito Federal (FDCA DF) para organização de encontro das 

organizações do fórum, realizado em Brasília-DF. 

• Em 29 e 30 de agosto, a AMSK/Brasil participou do Seminário Participativo sobre Povos 

Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais, promovido pelo Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) e a International Finance Corporation 

(IFC), realizado no âmbito da iniciativa de Construção de Diretrizes para Políticas Públicas e 

Práticas Empresariais na Instalação e Operação de Grandes Empreendimentos em Territórios 

na Amazônia, em Brasília-DF. O evento teve como objetivo gerar subsídios específicos para a 

elaboração de diretrizes e definição de responsabilidades para boas práticas empresariais e 

de políticas públicas relacionadas a essas populações.  

• Em 31 de agosto, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, participou 

de reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes, realizada em Brasília-DF. 

• Em 9 de setembro, a AMSK/Brasil realizou o Curso de extensão Povos Romani – Os assim 

chamados Ciganos: da invisibilidade à cidadania, em parceria com a Diretoria da 

Diversidade do Decanato de Assuntos Comunitários. O curso foi realizado na Universidade de 

Brasília e teve como objetivo contribuir para fortalecer a abordagem do tema dos povos 
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romani (ciganos) no âmbito das universidades como estratégia fundamental para alterar o 

quadro de invisibilidade que ainda marca esta parcela da população. O curso contou com a 

participação, como palestrantes, da pesquisadora Priscila Paz Godoy, da defensora pública 

Camille Costa, Defensora Pública do estado do Paraná, e da antropóloga Jamilly Cunha, 

doutoranda da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Acesse 

http://adepar.com.br/defensora-camille-costa-ministra-palestra-durante-curso-de-extensao-

na-universidade-de-brasilia-sobre-o-povo-cigano/  

• Em 19 de setembro, a AMSK/Brasil participou de reunião do Fórum de Direitos da Criança e 

Adolescente do Distrito Federal (FDCA DF) para organização do encontro das organizações 

do fórum, em Brasília-DF. 

• Em 20 de setembro, a AMSK/Brasil participou do debate Estratégias inovadoras de 

prevenção à violência contra a mulher, promovido pelo Observatório da Mulher contra a 

Violência, da Procuradoria Especial da Mulher do Senado, realizado no Senado Federal, em 

Brasília-DF. 

• Em 23 de setembro, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, 

participou de reunião de trabalho referente à atualização da legislação sobre adoção, 

promovida pela Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA) 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, realizada 

em Brasília-DF. 

• Em 28 de setembro, a AMSK/Brasil, na qualidade de representante do CONANDA, 

participou de reunião de trabalho referente à atualização da legislação sobre adoção, 

promovida pela Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA) 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, realizada 

em Brasília-DF.  

• Em 28 de setembro, a AMSK/Brasil, na qualidade de representante do CONANDA, 

participou da Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizada em Brasília-DF. 

• Em 29 de setembro, a AMSK/Brasil, na qualidade de Representante do CONANDA, 

participou de Reunião Ordinária da Agenda de Convergências – Obras e 

Empreendimentos, realizada em Brasília – DF. 

• Em 4 de outubro, a AMSK/Brasil participou no Encontro do Fórum dos Direitos da Criança e 

Adolescente do Distrito Federal (FDCA DF), no Auditório do CEAM, Universidade de Brasília, 

Brasília – DF. 

• Em 6 de outubro, a AMSK/Brasil participou na reunião do fórum “Pacto pelo 

Socioeducativo”, realizado na CODEPLAN, Brasília – DF. O fórum tem como objetivo 

acompanhar e monitorar a implementação da política nacional do sistema de atendimento do 

socioeducativo (SINASE) no Distrito Federal. 

• Em 7 de outubro, a AMSK/Brasil participou, como representante do CONANDA, na reunião 

do Grupo Gestor Nacional das Escolas de Conselhos, realizado via Skype pela Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente. 

• Em 19 e 20 de outubro, a AMSK/Brasil participou da Assembleia do CONANDA e foi 

responsável pela coordenação da avaliação da 10ª Conferência Nacional dos Direitos da 

http://adepar.com.br/defensora-camille-costa-ministra-palestra-durante-curso-de-extensao-na-universidade-de-brasilia-sobre-o-povo-cigano/
http://adepar.com.br/defensora-camille-costa-ministra-palestra-durante-curso-de-extensao-na-universidade-de-brasilia-sobre-o-povo-cigano/
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Criança e do Adolescente (X CNDCA), eleita pela Mesa Diretora do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Apresentação dos resultados da avaliação 

da X CNDCA na 255ª Assembleia Ordinária do CONANDA. 

• Em 24 de outubro, a AMSK/Brasil participou, como representante do CONANDA, na mesa de 

abertura na 1ª Semana do Bebê do DF, promovido pela Secretaria da Criança do Distrito 

Federal, Governo do Distrito Federal, realizado no Cine Brasília, Brasília – DF. 

• Em 26 de outubro, a AMSK/Brasil participou, como representante do CONANDA, na 

Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, reunião realizada na sala de reunião da Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Criança e Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos, Brasília – DF. 

• Em 27 de outubro, a AMSK como membro, participa da CIRANDA 2030 – A Criança na 

agenda do desenvolvimento Sustentável, Brasília DF.  

• Em 4 a 5 de novembro, a AMSK/Brasil participou do Seminário Nacional de Saúde das 

Mulheres - “Histórias e Lutas Inscritas em Nossos Corpos e Expressas em Nossa Saúde: 

Nenhum Direito a Menos”, Hotel Carlton, Brasília – DF, promovido pelo Conselho Nacional de 

Saúde. Representantes da AMSK, Elisabete Martinho e Lucimara Cavalcante. O Seminário teve 

como proposta reunir as representações de mulheres de diferentes segmentos da sociedade e 

da diversidade étnica cultural do país para o debate dos seguintes eixos temáticos: 1 – 

Conjuntura atual e seu impacto na vida e na saúde das mulheres; 2- - O mundo do trabalho e 

a saúde das mulheres; 3 – Vulnerabilidade nos ciclos de vida das mulheres; 4 – Políticas 

públicas para mulheres e participação social. E coube como preparatória da 2ª Conferência 

Nacional de Saúde das Mulheres – 2ª CNSMu, prevista para realização em agosto de 2017, 

30 anos depois da 1ª Conferência. Acesse http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/amsk-

participa-de-seminario-nacional-de.html  

• Em 7 de novembro, a AMSK/Brasil realiza o Projeto Kalinka com a aula temática sobre o 

Povo Romani (ciganos) e as Ações em Saúde Coletiva, na disciplina Pensamento Social em 

Saúde, no Campus Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB), em Brasília-DF. Acesse 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/projeto-kalinka-promove-aula-tematica.html  

• Em 8 de novembro, a AMSK/Brasil participou na Assembleia de Posse dos Conselheiros de 

3ª Eleição Complementar do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (CESRJ), 

presidente Srª Kátia Lopes, Rio de Janeiro – RJ. Representante da AMSK, Elisabete Martinho. 

• Em 9 e 10 de novembro, a AMSK/Brasil participou da 256ª Assembleia do CONANDA. 

Defesa do parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas (CPP), coordenadora Jimena 

Djauara, sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre os parâmetros para 

interpretação dos direitos e adequação dos serviços relacionados ao atendimento de 

Crianças e Adolescentes pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. 

Aprovado pelo colegiado por unanimidade. A AMSK foi responsável pelo encaminhamento do 

pleito e acompanhou todo o processo de análise, prestando os devidos esclarecimentos aos 

membros da CPP, e também ao pleno do CONANDA.  

• Em 11 de novembro, a AMSK/Brasil participou da Assembleia Extraordinária do CONANDA. 

A pauta foi específica para avaliação da Política Nacional do Sistema de Atendimento 

Socioeducativo. A AMSK colaborou nos debates apresentando informações sobre as questões 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/amsk-participa-de-seminario-nacional-de.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/amsk-participa-de-seminario-nacional-de.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/projeto-kalinka-promove-aula-tematica.html
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afetas ao atendimento do socioeducativo no Distrito Federal, e também na apreciação da 

minuta/elaboração do Regimento Interno da Comissão de Avaliação do SINASE. 

• Em 18 e 19 de novembro, a AMSK participou da Assembleia Anual da RNPI – REDE 

NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA/RJ, com a apresentação e lançamento do Programa 

Jehkto Chavorripen Romani – Primeira Infância Romani. 

• Em 22 a 24 de novembro, a AMSK/Brasil participou na IX Semana de Valorização da 

Primeira Infância e Cultura da Paz, Auditório Petrônio Portela - Senado Federal, Brasília – 

DF. Representante da AMSK, Lucimara Cavalcante. 

• Em 22 a 24 de novembro, a AMSK/Brasil participou como palestrante no XIV ENAM – 

Encontro Nacional de Aleitamento Materno, e o IV ENACS – Encontro Nacional de Alimentação 

Complementar Saudável, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis 

– SC. Representante da AMSK, Elisabete Martinho. 

Acesse http://homeopatiaparamulheres.blogspot.com.br/2016/11/amsk-participa-do-xiv-

enam-encontro.html  

• Em 24 de novembro, a AMSK/Brasil participou, como representante do CONANDA, do 

lançamento do “Caderno Legislativo: Publicidade Infantil”, pelo Instituto ALANA com o 

apoio da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com 

Participação Popular (Frentecom) e Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Salão Nobre da Câmara Legislativa Federal, às 9h, 

Brasília – DF. O evento celebrou os dez anos do projeto Criança e Consumo, desenvolvido 

pelo Instituto ALANA, com o lançamento da publicação, disponibilizada ao público pelo site 

http://criancaeconsumo.org.br. 

• Em 26 de Novembro, a AMSK participou do debate sobre a instalação da Seção Brasileira 

do Foro de Participação Cidadã da UNASUL, período de debates a respeito do Programa 

Mercosul Social e Participativo e da XIX Cúpula Social do Mercosul (Paraguai, 17 e 18 de 

dezembro de 2015), realizada em São Paulo/Escritório da Presidência da República – 

Avenida Paulista, nº 2163.  

• No período de 30 de novembro a 1 de dezembro, a AMSK/Brasil participou do Encontro 

sobre Trabalho Social com Famílias Indígenas, promovido pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no Auditório do MDSA, 

Edifício The Union, Brasília – DF. 

• Em 3 de dezembro, a AMSK/Brasil participou no I Fórum Distrital – Brasília Cidadã – 

Protagonismo Social e Inovação, Painel: Economia Criativa e Solidária, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, Brasília – DF. 

• Em 6 de dezembro, a AMSK/Brasil participou no “Encontro Interinstitucional: Síndrome 

Neurológica do Vírus Zika – Políticas e Ações de Prevenção, Controle e Assistência”, 

realizado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a ONU Mulheres, o Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a 

Plataforma Dhesca Brasil, Auditório da Escola Superior do MPU, Brasília – DF. 

• Em 12 de dezembro, a AMSK/Brasil participou, como Palestrante, na 114ª Reunião 

Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal, alusiva ao Dia 

http://homeopatiaparamulheres.blogspot.com.br/2016/11/amsk-participa-do-xiv-enam-encontro.html
http://homeopatiaparamulheres.blogspot.com.br/2016/11/amsk-participa-do-xiv-enam-encontro.html
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Internacional dos Direitos Humanos, às 9:00h, no Plenário nº 6, da Ala Senador Nilo Coelho, 

do Senado Federal. Representante da AMSK, Lucimara Cavalcante. 

• Em 15 de dezembro, a AMSK/Brasil participou na Reunião Ordinária de 2016 do Comitê 

Gestor Nacional do Plano Social do Registro Civil de Nascimento (CGN) - Decreto 

6.289/2007, das 10h às 17h, no Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, Auditório, 8° 

andar. Representante da AMSK, Lucimara Cavalcante. 

• Em 14 e 15 de dezembro, a AMSK/Brasil participou da 257ª Assembleia do CONANDA. 

Apresentação da Comissão de Mobilização e Formação (CMF) da proposta de Resolução 

sobre a participação de crianças e adolescentes no CONANDA e o protocolo de Proteção. 

A AMSK, como membro da CMF, participou de todo o processo de elaboração da proposta 

conjuntamente com os adolescentes representantes do Grupo de Trabalho (G38) de 

organização da 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

• Em 20 de dezembro, a AMSK/Brasil participou da Assembleia de Eleição do CONANDA 

Biênio 2017/2018. A AMSK foi reconduzida como membro titular deste Conselho, obtendo 56 

votos das entidades habilitadas, sendo a organização mais votada. 
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O Ministério da Saúde em parceria com a Associação Internacional 

Maylê Sara Kalí lança no dia 11 de novembro de 2016 a cartilha 

Subsídios para o Cuidado à Saúde do Povo Cigano, na produção de 

conhecimentos para o conjunto dos trabalhadores de saúde – gestores 

de políticas públicas, agentes comunitários de saúde, médicos, 

enfermeiros e demais profissionais que atuam no atendimento nos 

serviços de saúde – sobre a história dos povos ciganos, as dinâmicas 

de discriminação, preconceito e racismo institucional que criam 

obstáculos ao acesso deste segmento da população aos serviços de 

saúde, as situações de riscos ambientais que assolam a saúde dessa 

parcela da população brasileira, as necessidades das mulheres e dos 

homens de etnia cigana para o atendimento nos hospitais e nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), a importância da promoção à 

atenção básica de saúde da família nessas comunidades, e os marcos 

legais nacionais. Este documento atende os objetivos das Políticas de 

Promoção da Equidade em Saúde, instituídas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Disponível em 

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/sgepms-lanca-publicacao-

subsidios-para.html  

http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/sgepms-lanca-publicacao-subsidios-para.html
http://amskblog.blogspot.com.br/2016/11/sgepms-lanca-publicacao-subsidios-para.html
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