
HISTÓRICO DA UNIÃO CIGANA DO BRASIL 
 

No ano de 1986, Mio Vacite foi convidado com seu grupo musical para tocar no lançamento do livro “O 
Povo Cigano” de Cristina da Costa Pereira realizado no Paço Imperial – Praça XV no Rio de Janeiro.  

No ano de 1987, durante um encontro de descendentes ciganos, ciganólogos e antropólogos, Mio 

Vacite foi convidado pelas seguintes autoridades em ciganologia: Dr. Oswaldo Macedo (renomado 
neurologista), Antônio Guerreiro (maestro da PUC), Ani Ragari (advogada), Liane Duarte (psicóloga do 
estado) e a escritora Cristina da Costa Pereira para presidir e liderar o Centro de Estudos Ciganos (CEC), o 
primeiro movimento cultural do gênero no Brasil e conseqüentemente na América Latina. 

Este evento, que teve a duração de uma semana, foi realizado na “Casa de Cultura Rui Barbosa”, onde 
houve diversas palestras, exposição de artesanatos ciganos, e a apresentação de shows com o grupo Encanto 

Cigano, de Mio Vacite. É importante registrar que essa foi a primeira apresentação oficial dos ciganos após o 
Brasil Colonial, onde foram oficialmente declarados como os “Festeiros da Corte”. A realização deste evento 
fez com que Mio Vacite recebesse uma carta do então presidente da República José Sarney parabenizando-o 
pelo evento. 

Em 1988, Mio Vacite administrou palestras e realizou shows ciganos no Espaço Cultural Sérgio Porto 
para o relançamento do livro “O Povo Cigano” segunda edição. Neste mesmo ano, no dia 29 de Agosto, 
convidado pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO), Centro de Ciências Humanas e a Escola de 

museologia, levando mais de cem peças de acervo cultural, montou durante uma semana um mini-museu, 
administrando palestras acompanhadas de show de música e dança cigana para divulgar a Cultura Cigana.      

Em 1989, Mio Vacite participou da semana cultural da Mostra Cigana realizada no Centro Cultural do 

Banco do Brasil.  
O Mestre Aurélio Buarque de Holanda, num gesto de dignidade, demonstrando um respeito impar ao 

Código dos Direitos Humanos, a pedido de Mio Vacite, Após vários protestos em programas de televisão e 
reportagens para que se retirasse do dicionário o significado pejorativo que classificava a palavra “Cigano” 

como “velhaco, trapaceiro e comerciante de objetos subtraídos”, Para surpresa nossa, em 1988 ao se 
verificar na terceira edição do dicionário, essas palavras foram mudadas. Anteriormente era na íntegra: 

2ª edição – CIGANO: S.M.I. indivíduo de um povo nômade, provavelmente originário da índia e 
emigrado em grande parte para a Europa central, de onde se disseminou. Povo este com 
Código ético próprio e que se dedica à música, vive de artesanato, de ler a sorte, barganhar 
cavalos etc... “sin. Boêmio, guitano”  

FIG. Individuo arredio, de vida incerta. 
FIG. Individuo trapaceiro, velhaco. 
FIG. Vendedor ambulante. Um dos carneiros de guia, ADI. Errante, nômade, ladino, 

astuto, trapaceiro. 
Atualmente, após retificações em 1988 – 2ª edição – 6ª impressão, esta é a integra do verbete: 

 
CIGANO: S.M.I. indivíduo de um povo nômade que tem um Código ético próprio, vive de artesanato, de 

ler a sorte, e se dedica à música: homem de vida incerta. 
No período entre 1988 e 1990, após muito trabalho e graças à divulgação de shows e de exposições 

promovidas por Mio Vacite e seu grupo “Encanto Cigano”, foi conseguido um espaço, exclusivamente para os 
ciganos acamparem no município de Itaguaí no estado do Rio de Janeiro, sendo o primeiro terreno doado a 
ciganos no Brasil e conseqüentemente na América Latina pelo prefeito Abeilard Goulart. 

Nos meados de 1990, antes de se retirar da presidência do Centro de Estudos Ciganos, Mio Vacite 
solicitou uma sede para o CEC, sendo que esta foi doada no período em que o mesmo já não se encontrava 

mais na presidência da entidade. Entretanto, por problemas internos, o Centro de Estudos Ciganos não teve 
interesse em receber a doação, voltando o mesmo para o Estado. Após um ano, o CEC, não conseguiu mais se 
manter, havendo sua dissolução logo em seguida. 

Devido à divergência de opiniões e por não estar disposto a apenas estudar a história cigana, Mio 
Vacite se desligou do CEC, vindo a fundar neste mesmo ano a União Cigana do Brasil, com a proposta de 
resgatar, moralizar e preservar a cultura desse povo, esclarecendo suas tradições e revertendo a imagem 

preconceituosa advinda da desinformação, que tanto prejudica a interação dos ciganos com as variadas 

sociedades.  
A União Cigana do Brasil é uma entidade reconhecida como representante da cultura cigana no Brasil 

pela Internacional Roma Federation, INC que é filiada à ONU - Organização das Nações Unidas. 
Desde de sua fundação, a União Cigana do Brasil vem lutando pela possibilidade de um 

desenvolvimento sustentável das famílias ciganas em consonância com as especificidades históricas e 
contemporâneas, garantindo os direitos à titulação e a permanência na terra, à documentação básica, 

alimentação, saúde, esporte, lazer, moradia adequada, trabalho, serviços de infra-estrutura e previdência 
social, entre outras políticas públicas destinadas à população brasileira. 

A maior prova dessa luta foi a compreensão e o apoio do Parlamento da Terra e da Associação 
Protetora do Folclore Brasileiro durante o evento internacional ECO 92, realizado no Rio de Janeiro, quando o 
grupo artístico-musical Mio Vacite e o Encanto Cigano foram convidados a participar, demonstrando a cultura 
cigana através da música. Este convite veio através de uma carta do então ministro da justiça Nelson Jobim, 
indicando a União Cigana do Brasil para participar do evento. 



Com esse trabalho pioneiro, os ciganos passaram a ser mais bem aceitos e respeitados, não somente 
por sua tradição musical, mas também por sua nacionalidade, em igualdade de condições com outras etnias 
que residem no Brasil. 

Nesta trajetória, rastreiam-se as imagens de uma equação pautada no desafio e na ousadia destinados 

à promoção da igualdade racial, a partir de programas e medidas de cunho político e administrativo, visando, 

coletivamente, a inclusão social, na certeza de que está se construindo o novo e produzindo, assim, coesão 
em torno de uma agenda nacional que estabeleça acordos para promover a cidadania numa longa e contínua 
caminhada. 
 

Estamos sempre abertos a entrevistas e palestras a fim de levarmos ao conhecimento da comunidade 
tudo sobre nossa etnia. Difundimos nossa história promovendo encontros onde disseminamos o 

conhecimento e a informação sobre nossa raça, aumentando assim o respeito mútuo entre os mais variados 
grupos sociais. Trabalhamos de forma aberta não só em benefício de ciganos e seus descendentes, mas 
também a todos os grupos étnicos das mais variadas sociedades.  

 
 

ATIVIDADES 

 
 
1986 

 
- Em 21 de Maio Mio vacite e seu grupo participaram do lançamento do livro “O Povo Cigano” de Cristina da 
Costa Pereira realizado no Paço Imperial – Praça XV no Rio de Janeiro. 
- Em 2 de Setembro, Mio Vacite e seu Grupo, deram início ao movimento cultural cigano com participação em 

vários eventos, em Santa Teresa, na residência de Cristina da Costa Pereira. 
 
1987 
 
- Em 22 de Abril Mio Vacite liderou, como presidente do CEC, o primeiro movimento cultural cigano 
oficializado no Brasil e conseqüentemente na América Latina, que teve a duração de uma semana e foi 
realizado na “Casa de Cultura Rui Barbosa”. 

 
1988 
 
- Em 27 de Abril Mio Vacite e seu grupo administraram palestras e realizou shows ciganos no Espaço Cultural 
Sérgio Porto para o relançamento do livro “O Povo Cigano” segunda edição. 

- Em 29 de Agosto Mio Vacite e seu grupo, convidado pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO), Centro 

de Ciências Humanas e a Escola de museologia, levando mais de cem peças de acervo cultural, montou 
durante uma semana um mini-museu, administrando palestras acompanhadas de show de música e dança 
cigana para divulgar a Cultura Cigana. 
- Em 18 de Dezembro Mio Vacite e seu grupo realizaram o Natal Místico em frente às Furnas no Bairro de 
Botafogo no Rio de Janeiro com palestras sobre a origem dos ciganos e show de música e dança folclórica 
cigana. 
- O Mestre Aurélio Buarque de Holanda, num gesto de dignidade, demonstrando um respeito impar ao Código 

dos Direitos Humanos, a pedido de Mio Vacite, mudou em seu dicionário o sentido pejorativo dado à palavra 
Cigano. 
 
1989 
 
- Em 23 de Maio Mio Vacite participou da semana cultural da Mostra Cigana realizada no Centro Cultural do 
Banco do Brasil.  

- Em Maio, após muito trabalho e graças à divulgação de shows e de exposições promovidas por Mio Vacite e 

seu grupo, foi conseguido um espaço, exclusivamente para os ciganos acamparem no município de Itaguaí no 
estado do Rio de Janeiro. 
- Fernando Gabeira promete a liberação do Paço Imperial para os ciganos fazerem suas festas pelo menos 
uma vez por ano e estudar a possibilidade de a rádio Roquete Pinto vir a ter um programa utilizando a própria 
língua cigana para divulgar a cultura. 

- Em 27 de Setembro Mio Vacite e seu grupo se apresentam no Planetário da Gávea no evento “Mio Vacite e 
Sua Música Cigana”. 
- Em 13 de outubro Mio Vacite e seu grupo se apresentam no Grajaú Tênis Clube no evento “Uma noite de 
Magia Cigana”. 
- Em 24 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa do 
Projeto “Tradição Popular” de músicas e danças folclóricas realizado no Centro de Letras e Artes da 
Universidade do Rio de Janeiro fazendo com que a cultura cigana passasse a fazer parte do folclore popular. 

- Entre os dias 22 e 25 de Novembro Mio Vacite e seu grupo se apresenta na Pousada do Rio Quente no 
evento “Pousada Mística” levando sua cultura até Goiás.  
 



1990 
 
- Em 25 de Março a União Cigana do Brasil participou do projeto IBAMBINI no Teatro do IBAM divulgando a 
cultura e tradições ciganas. 

- De 5 a 8 de Abril foi feita a Mostra Cigana no Museu do Ingá. Mio Vacite se apresentou em shows feitos no 

museu do Ingá em Niterói, no qual houve exposições e documentários sobre a participação dos ciganos no 
Brasil Colonial. Nesta exposição estava presente o carnavalesco do G.R.E.S. Viradouro, Max Lopes. 
- Do dia 15 a 31 de Maio a União Cigana do Brasil realizou uma mostra cigana com filmes seguidos de 
debates, shows de música e dança por Mio Vacite e o Encanto Cigano e o relançamento do livro “Os Ciganos 
continuam na estrada” de Cristina da Costa no Centro Cultural do Banco do Brasil. 
- Em 31 de Maio recebeu a homenagem do programa “Raças, Ritos e Magias” pela Dr. Dulceia Silva (mãe 

Ceinha) transmitido pela Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro pelos serviços prestados a Cultura Cigana. 
- Em 27 de Julho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza Show no 
Auditório das Furnas. 
- Em 22 de Setembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza festa 
cigana em Jacarepaguá na ABANERJ (Campestre). 
- Em 29 de Setembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza Show 

no Clube Duerê em Pendotiba - Niterói 
- Em 21 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza Show “A 
magia do povo Cigano” no teatro do IBAM 

- Em 28 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza o 
segundo Show no Clube Duerê em Pendotiba - Niterói 
- Em 8 de Dezembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza Show 
beneficente em benefício do Recanto Infantil N. Sra da Conceição. 

 
1991 
 
- Mio Vacite convidou a autora Glória Perez, a pedido de uma amiga em comum, para assistir a cerimônia do 
casamento de um de seus filhos, pois a mesma demonstrou interesse pela cultura cigana. Mais tarde, 
inspirada pela experiência, a autora procurou Mio Vacite e comunicou que gostaria de escrever uma novela 
baseada na cultura cigana, e pediu ao mesmo a sua orientação e a colaboração de seu grupo Encanto Cigano. 

Esta novela foi ao ar na emissora Rede Globo de Televisão, com o título de “Explode Coração” no ano de 
1995. 
- Em 5 de Março Mio Vacite recebe da prefeitura de Niterói um espaço no final da praia de Charitas para 
montar uma tenda cigana onde, com sua família, ficaram acampados por dois meses divulgando a Cultura 
Cigana com palestras e Shows. O sucesso foi tanto que, a pedido da população local através de um abaixo 

assinado contendo mais de 600 assinaturas, o evento foi prorrogado por mais seis meses. O carnavalesco do 

G.R.E.S. Viradouro, Max Lopes voltou a encontrar Mio Vacite, e tendo se interessado pelo papel histórico dos 
ciganos no Brasil, o carnavalesco fez perguntas a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelos ciganos na 
época. Max Lopes considerou a possibilidade deste tema para seu desfile e voltou a procurar Mio Vacite para 
pedir emprestado os documentos que se referiam a esta participação, os levou a junta das escolas de samba 
e o tema foi aprovado, com o nome de: “E a Magia da sorte chegou”, prestigiando desta forma a cultura 
cigana na maior festa do mundo. 
- Em 29 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentou no 

Plenário da Câmara Municipal de Niterói em Tributo a poeta Sissa Schultz dos projetos “Magia Cigana” 
- Em 4 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano fazem “A Noite do Encanto Cigano” no Grajaú Tênis Clube 
- Em 9 de Maio Mio Vacite foi homenageado pelo seu comparecimento em uma reunião plenária registrada 
como serviço relevante prestado ao Rotary Club de Niterói. 
- Em 19 de Maio a União Cigana do Brasil é agraciada com um diploma de reconhecimento da Secretária de 
Lazer, Esporte e Turismo pela contribuição da Tradição e Cultura trazida a Niterói pelo povo cigano. 
- Em 23 de Maio Mio Vacite e seu grupo Encanto Cigano se apresentam no Rotary Clube sendo aplaudidos de 

pé. 

- Ainda em Maio a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano fez um workshop 
de dois dias no Piggly Viggly em São Francisco – Niterói com Shows, desfiles de roupas ciganas e presença de 
alguns líderes da raça. 
- A União Cigana do Brasil foi convidada pela Secretária Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através do Sr. 
Deputado Amir Haddad responsável pelo evento organizado na praça Mahatma Gandi, a se apresentar com o 

grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano nas comemorações dos festejos de fim de ano representando a Cultura 
Cigana no Brasil. 
 
1992 
 
- Em Fevereiro Mio Vacite e sua família desfilou pela Unidos do Viradouro divulgando a Cultura Cigana no 
Carnaval. 

- Em 25 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano faz o espetáculo 
“Noite Cigana” marcando a estréia da programação do novo Clube da Barra da Tijuca o Canal 110. 



- Em 16 de Maio a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano promove a festa “La 
Noche Gitana” em comemoração ao dia da terra.  
- Em 2 de Junho Mio Vacite se apresentou levando a Cultura cigana até o ECO 92. 
- De 1 a 15 de Junho participou como conferencista na Conferência Preparatória do Parlamento da Terra. 

- Em 20 de Junho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentou 

levando a cultura até a Casa de Portugal de Teresópolis. 
- Em 28 de Junho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza o 1º 
encontro de Magia aplicada e Ciências Esotéricas no Teatro do IBAM. 
- Em 10 de Julho realizou show beneficente em benefício à Associação APADA realizado no Clube Canto do 
Rio na cidade de Niterói.  
- Em 11 de Julho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentou 

levando sua cultura no 1º Fórum Esotérico para o Terceiro Milênio no AABB de Niterói. 
- Em 23 de Julho Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentam novamente no Clube Canal 110. 
- Em 4 de Setembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano apresenta o 
Show “Mio Vassicht e o Encanto cigano” em Teresópolis no Rio de Janeiro divulgando a cultura cigana 
- Em 11 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentaram na festa do 32º aniversário da 
associação APCEF/DF 

- Em 22 de Setembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou de 
show em beneficio a Associação Cristã Amor ao Próximo realizado pela Associação Niteroiense de escritores.  
- Em 30 de Setembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou de 

show beneficente em prol do projeto “Criança Sadia, Vovô Companheiro”. 
- Em 15 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano promove evento 
aberto ao público em um sítio na Taquara divulgando a verdadeira cultura cigana.  
- Em 13 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa do 

lançamento oficial do Centro de Estudos Esotéricos e Holísticos da Universidade Estácio de Sá (CEHO) 
- De 18 a 27 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa 
da III Feira Esotérica no Riocentro. 
- Em 5 de Dezembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa do 
lançamento da agenda cigana - 1993 
- Após tomar conhecimento das condições precárias em que se encontravam os cinqüenta índios que 
residiam na Casa do Índio, Mio Vacite decidiu promover shows beneficentes, que foram realizados nos dias 

11 e 12 de dezembro, arrecadando um total de cr$ 13.320.000,00 (treze milhões e trezentos e vinte mil 
cruzeiros), recursos oriundos da venda de convites, da cartomancia e quiromancia realizado pelos moradores 
da associação da Casa do Zumbi. 
- Ainda em Dezembro União Cigana do Brasil através de Mio Vacite e sua família participam da gravação do 
especial de fim de ano da Xuxa ao ritmo da música “Baila, Baila”. 

 

1993 
 
- Em 30 de Janeiro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza a 1º Noite 
Cigana no Jequiá Iate Clube na Ilha do Governador.  
- Em 10 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza uma 
apresentação de divulgação da cultura cigana na Casa de Cultura Laura Alvim.  
- Em 29 Maio Mio vacite participou da 2º Festa Cigana no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, chamada 

“SOS Cabo Afonso” da polícia militar do Rio de Janeiro, para arrecadar fundos para a compra de uma perna 
mecânica, pois o mesmo havia perdido a perna devido à diabetes. 
- Em 30 de Julho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa da festa 
“Pão de Açúcar das Crianças” no Pão de Açúcar.  
- Em 12 de Setembro realizou show beneficente em prol da “Creche Mãos Amigas Ismália D’Arc”. 
- Em 25 de Setembro realiza a 3º festa “A Mística das Músicas e Danças Ciganas e Árabes” no Teatro do 
IBAM. 

- Do dia 12 a 13 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 

apresenta divulgando a cultura cigana no Teatro Ziembinsky. 
 
1994 
 
- Em 8 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentaram no 

colégio Liessin para benefício da instituição. 
- Em 26 de maio, o vereador Sami Jorge Haddad Abdulmacih, presidente da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, parabenizou Mio Vacite por seus esforços em reivindicar a criação de um dia para homenagear a 
cultura cigana e o povo cigano, que acarretaram na sanção do Projeto de Lei nº 189, de 1993, de lavra do 
Ilustre Vereador Leonel Trotta Dallalana, que instituiu, em âmbito municipal, o “Dia do Cigano”. 
- Em 22 de Agosto a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano Participou da 
abertura do I Fórum de Ciências da Mente – 1º Expo Mente no auditório da Universidade Estácio de Sá. 

- Em 13 de Setembro realiza festa cigana Show Encanto Cigano no Restaurante La Bohêmia no Hotel Glória. 
- Em 6 de Outubro a União Cigana do Brasil Realizou show em benefício das obras sociais da Missão Ortodoxa 
São João Apóstolo. 



- Ainda em Outubro participou do I Encontro das Raças realizado pela Casa da África - Museu e Escola de 
Dialetos e Danças Africanas. 
- Em 23 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano apresentaram 
o show “Uma Noite Cigana” no restaurante Carinhoso no Rio de Janeiro. 

- Ainda este ano participou de uma palestra no Plenário José Ribeiro de Castro Filho no fórum do Rio de 

Janeiro sobre os direitos humanos e a igualdade racial, sendo o primeiro cigano do Brasil a ser convidado a 
participar para falar sobre sua etnia junto ao governo.  
 
1995 
 
- Em 28 de Maio participou do II Evento Cultural Holístico realizado pela Ordem Maçônica “O Direito 

Humano” divulgando a Cultura Cigana. 
- Em 17 de Junho, a União Cigana do Brasil participou do show beneficente em prol do Orfanato São José 
situado em Jacarepaguá no Estado do Rio de Janeiro.  
- Em 28 de Junho o Clube dos compositores do Estado do Rio de Janeiro conferiu a Mio Vacite o Título de 
Sócio Benemérito pelos serviços prestados a Divulgação da Cultura Cigana. 
- Em 1 de Julho, apoiada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e pela Sub-Prefeitura da Lagoa, a União 

Cigana do Brasil lançou o livro “A Verdade Sobre as Tradições Ciganas” da escritora Jordana Aristides com 
Show de Música e Dança Cigana ao ar livre. 
- Em 24 de Julho realizou o show Cultural “Ontem e Hoje” na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, 

sendo agraciado com um diploma entregue pelo vereador Leonel Trotta Dallalana pela dedicação a divulgação 
da cultura cigana.  
- Em 19 de outubro, Mio Vacite, presidente da União Cigana do Brasil recebeu a “Moção de Aplausos” pela 
vereadora Maria Ivone e foi reconhecido como representante da cultura cigana no Brasil pela Internacional 

Roma Federation, INC. 
- Em 6 de Novembro estréia a novela “Explode Coração” de Glória Peres pela Rede Globo de Televisão 
baseada na família de Mio Vacite, tendo como musa inspiradora sua sobrinha advogada Yovanca, com a 
participação de toda a família.  
- Em 5 de Dezembro Mio Vacite recebeu o Prêmio de Direitos Humanos, em carta redigida pelo então Ministro 
de Estado da Justiça Sr. Nelson Jobim, devido aos trabalhos realizados pela União Cigana do Brasil na 
promoção dos direitos dos ciganos pelo Comitê de Julgamentos de Direitos Humanos. 

- Em 16 de Dezembro a União Cigana do Brasil participou de show beneficente realizado pela vereadora Maria 
Ivone no Jurujuba Iate Clube na cidade de Niterói para a arrecadação de alimentos e brinquedos para o Natal 
para quatro instituições de caridade. “O Lar das Crianças” em Titioca, “A Casa das Meninas” em Marambaia, 
“A Creche da Tia Beth” em Pendotiba e o “Orfanato Dr. March” em Cubango onde arrecadaram quinhentos 
quilos de alimentos. 

- Ainda em Dezembro foi lançado pela Som Livre o LP “Coração Cigano” trilha sonora da novela “Explode 

Coração” contendo quatro músicas de Mio Vacite e o Encanto Cigano gravadas pelo próprio. Esta foi à 
divulgação, pela primeira vez no Brasil e na América latina, de músicas ciganas tocadas por ciganos 
autênticos. 
 
1996 
 
- Em 8 de Março a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano recebeu o Troféu do 

melhor grupo de divulgação da Cultura Cigana conferido pela FADCERJ. 
- Em 28 de Março a União Cigana do Brasil é declarada de utilidade pública. 
- Em 31 de Maio recebeu a Moção de Aplausos de autoria da Vereadora Maria Ivone O S Amaral pela 
divulgação da Cultura Cigana. 
- Em 14 de Junho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza show 
beneficente em benefício às instituições de caridade e obras sociais da Igreja das Dores do Ingá 
- Em 14 de Junho recebeu uma nova Moção de Aplausos pela divulgação da Cultura e Tradições Ciganas e 

pela participação nos problemas sociais da cidade de Niterói. 

- Em 22 de Julho Mio Vacite recebeu o título de gratidão da Cidade de Niterói e o reconhecimento da AAIBV – 
Associação de Amigos da Ilha de Boa Viagem pela participação nos problemas sociais desta cidade com vários 
shows beneficentes em benefício às instituições de caridade e obras sociais da Ilha. 
- Em 18 de Agosto Mio Vacite recebe o Disco de Platina no Brasil e em Portugal em decorrência da vendagem 
do disco “Coração Cigano”.  

- Em 22 de Novembro, pelo projeto elaborado da vereadora Maria Yvone O S Amaral, Mio Vacite recebeu o 
título de Cidadão Benemérito da Cidade de Niterói e o reconhecimento do Poder Legislativo pela participação 
nos problemas sociais desta cidade com vários shows beneficentes. 
 
1997 
 
- Em 25 de Fevereiro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite pede para dar prosseguimento ao projeto 

de pedido de uma sede, mas o projeto não foi deferido.  



- De 30 de Maio a 2 de Junho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano 
promove a 3º Mostra de Magia Cigana no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Campo de São Bento em 
Niterói. 
- Em 20 de Junho promove festa cigana na Casa de Portugal em Teresópolis levando a cultura cigana até a 

Serra. 

- Em Julho participa da Edição Especial de Lançamento da revista Zíngaro. 
- Em 28 de Setembro realiza pelo 3º ano consecutivo a festa de divulgação da cultura cigana na fazenda do 
Tucano ao pé da Serra do Tinguá em Nova Iguaçu.   
- Em 12 de Outubro Mio Vacite recebeu o agradecimento honroso do Ministério da Aeronáutica pela 
participação com show beneficente no Museu Aeroespacial em comemoração ao dia das crianças. 
 

1998 
 
- Em 19 de Dezembro a União Cigana do Brasil realizou o Evento Cultural “I Encontro Cigano e Artes 
Místicas”.  
 
1999 

 
- Em 9 de Abril a União Cigana do Brasil participou de show beneficente para a Organização Feminina de 
Caráter Cultural e Beneficente. 

- Em 16 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa do 
lançamento do livro de Cláudia Camargo de Campos “Ciganos e Suas Tradições”. 
- Em 16 de Maio a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realizou no Parque 
Garota de Ipanema pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro o primeiro Festival de Música e Dança Cigana 

do Brasil e da América Latina.  
- Em 27 de Maio realizou o 1º Festival da Cultura Cigana no América Futebol Clube da Tijuca. 
- Em 4 de Setembro realizou a “Grande Festa Cigana” no Salão da Arvore do Country Club Tijuca. 
- Em 15 de Outubro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite recebeu um certificado de sua 
participação a favor da cultura cigana no evento cultural “Uma Noite da Magia Cigana”. 
- Em 13 de Novembro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite recebeu um certificado de sua 
participação a favor da cultura cigana no evento cultural “A Noite da Magia Cigana na Tijuca”.  

- Em 28 de Dezembro a União Cigana do Brasil instalou uma barraca no calçadão de Copacabana para a 
divulgação da Cultura Cigana.  
 
2000 
 

- Em Fevereiro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano, participou 

representando a cultura cigana no Brasil, no desfile da Escola de Samba Unidos do Cabral no Carnaval do Rio 
de Janeiro. 
- Em 31 de Março Mio Vacite foi convidado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para administrar 
palestras no Programa de Estudos Judaicos sobre os ciganos no Holocausto realizada no dia 25 de Maio. 
- Em 23 de Maio a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realizou uma festa 
cigana no Bar do Tom no Rio de Janeiro 
- Em 5 de julho Mio Vacite foi convidado pelo Governador Antony Garotinho e pelo então Secretário de Estado 

da Segurança Pública do Rio de Janeiro Josias Quintal de Oliveira para a Cerimônia de inauguração do Centro 
de Referência Nazareth Cerqueira Contra o Racismo e o Anti-Semitismo e a implantação do Disque-Racismo. 
- Em 28 de Julho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realizou a festa 
“Botequim Cigano” na AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil. 
- Em 1 de Dezembro realizou a “Festa da Caravana Cigana” no Clube Canto do Rio em Niterói. 
 
2001 

 

- Em 9 de Junho a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realizou “A Noite do 
Encanto Cigano” na Casa do Porto – Tijuca.  
 
2002 
 

- De 20 a 25 de Maio a União Cigana do Brasil foi convidada a participar do Festival Cigano Khamoro 
representando os ciganos Brasileiros, na Cidade de Praga na República Tcheca participando de palestras 
informativas sobre o povo cigano e apresentando a música e dança dos ciganos do Brasil representada pelo 
Grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano. 
- De 18 a 28 de Abril a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou do 
Mercado do Oriente realizado no Recreio Shopping do Rio de Janeiro. 
- Em 27 de Agosto Mio Vacite foi convidado a participar da “I Conferência Estadual de Direitos Humanos” na 

Associação Brasileira de Imprensa ABI.  
 
 



2003 
 
- Em 3 de Junho houve um atentado contra a vida de Mio Vacite onde incendiaram sua residência e sede 
provisória da União Cigana do Brasil durante seu repouso noturno, destruindo a maioria dos documentos da 

associação. 

- Em 20 de Agosto, a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano junto à escritora 
e poetisa Sissa Schults, realizou a festa “Quarta afinada” no TCE – RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro.  
 
2004 
 

- Em 20 de Fevereiro Mio Vacite como presidente da União Cigana do Brasil e do grupo Mio Vacite e o Encanto 
Cigano recebeu o Troféu de Honra ao Mérito Como o melhor grupo do ano e como divulgador da Cultura 
Cigana no Salão Nobre do Tijuca Tênis Clube pela Rádio Bandeirantes Rio AM, 1360. 
- Ainda este ano foi lançado o CD “Temas Latinos” pela Som Livre onde escolheram duas das músicas do 
grupo Encanto Cigano (Cheichovorrio e Betchari) para fazer parte do repertório. 
 

2005 
 
- Em 3 de Dezembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano recebeu o 

Troféu Estrelas do Mundo Árabe e Cigano na Noite de Gala realizada na Casa do Porto – na Tijuca. 
 
2006 
 

- De 4 a 8 de Abril fomos convidados a participar da Teia Cultural, que foi realizada no Morumbi em São 
Paulo, representando os ciganos do Rio de Janeiro demonstrando a cultura cigana através de estandes, 
palestras e show de música e dança com o grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano. 
- Em 21 de Abril participamos do show beneficente “Mãe Coragem” realizado no Clube Guanabara do Rio de 
Janeiro, para a arrecadação de fundos em prol das crianças que sofrem de doença Mitocrondrial rara. 
- De 29 a 30 de Maio participamos do encontro para o Grupo de Trabalho Cigano no intuito de discutir 
questões pertinentes para a cultura cigana e sua respectiva representatividade no atual governo. Começamos 

assim, junto a Secretária Especial de Políticas de Promoção a Igualdade Racial (SEPPIR), a luta pelos direitos 
dos ciganos como minoria étnica. O grupo de trabalho foi nomeado como GTI cigano. 
- De 19 a 21 de junho a União Cigana do Brasil, como um dos membros do GTI cigano participou do Pacto 
Governamental pela Igualdade Racial que reuniu gestores, empresas, governos e sociedade civil em Brasília 
em prol dos direitos do povo cigano junto ao Ministério da Cultura e a SEPPIR. 

- De 18 a 20 de Setembro participamos das Oficinas de Construção da Política de Desenvolvimento 

Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais, representando os ciganos do Rio de Janeiro em Curitiba 
(PR). 
- Em 4 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresenta 
em festa cigana na Universidade INESUL em Londrina em comemoração ao aniversário da diretora num 
evento onde se arrecadou fraldas geriátricas para várias instituições de idosos. 
- Em 7 de Novembro a União Cigana do Brasil participou do evento no Clube Sírio Libanês auxiliando no 
aniversário do movimento contra a Pestalosi realizado pela Sociedade Pestalosi do Brasil na arrecadação de 

fundos para continuidade de seu trabalho. 
- Em 12 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano foi 
homenageada no “Encontro das Culturas” recebendo o Troféu Estrela D’Oyá em honra e mérito pela 
divulgação, preservação e resgate da cultura cigana. 
 
2007 
 

- Em 10 de fevereiro iniciamos o ano dando entrevistas e debates sobre a diversidade Cultural e o trabalho da 

União Cigana do Brasil no programa “O Brasil é Bom Demais” de Almir Galvão. 
- Em 12 de Fevereiro fomos convidados a participar do programa “Da África ao Oriente” da Atanízia de Oyá 
representando o povo cigano e falando sobre o folclore e o carnaval para os ciganos.   
- Em 17 de Fevereiro a União Cigana do Brasil junto ao Bloco “Afoxé D’Oyá” fez a abertura do Carnaval na Av. 
Rio Branco. 

- Em 24 de Fevereiro fomos convidados novamente a participar do programa “Da África ao Oriente” da 
Atanízia de Oyá representando o povo cigano e orientando sobre o problema dos ciganos no Brasil e no 
mundo.   
- Em 8 de Março participamos do Show beneficente realizado em Vila Isabel, pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro, para a arrecadação de fundos em prol das pessoas portadoras de deficiências realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Reeducação Motora (IBRM). 
- Em 17 de Março a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresentou no 

Iate Club do Rio de Janeiro divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança. 



- Em 23 de Março o SESC Santana, do estado de São Paulo, convidou a União Cigana do Brasil representada 
pelo grupo de música e dança Encanto Cigano no evento cultural Visto Livre para divulgar a arte dos ciganos 
na música e na dança.   
- Em 16 de Abril a União Cigana do Brasil participou de uma reunião em Brasília junto ao Ministério da 

Cultura e a SEPPIR até ser estabelecido o dia Nacional do Cigano e o selo e carimbo cigano aprovado pela 

Empresa de Correios e Telégrafos. 
- De 21 a 23 de Maio A União Cigana do Brasil participou da Oficina de Capacitação de Lideranças Ciganas 
para a Elaboração de Projetos. 
- A União Cigana do Brasil participou da solenidade do Dia Nacional do Cigano no dia 24 de Maio realizada no 
Salão Negro do Palácio da Justiça mostrando a arte da música e dança cigana apresentada pelo grupo 
Encanto Cigano durante o evento. 

- Em 21 de Junho a TV Futura faz gravação com entrevista e demonstração de música e dança na casa de Mio 
Vacite (sede provisória da União Cigana do Brasil) onde foram orientados sobre a vida e os costumes do povo 
cigano. 
- Em 22 de Julho Mio Vacite participa da III Mostra de Dança do Ventre e recebe uma homenagem da 
Prefeitura por promover a cultura através da música e dança no ano de 2006. 
- No dia 3 de Agosto fomos convidados a representar os ciganos na abertura do Carnaval das Culturas 

realizado anualmente pelo PRAFAC e pela ONG “As 40 mulheres de 40”. 
- De 29 a 30 de agosto a União Cigana do Brasil participou do Terceiro Encontro dos Mestres do Mundo na 
cidade de Limoeiro do Norte no Estado do Ceará integrando a mesa “Cultura Cigana e políticas públicas” e 

mostrando a arte da música e dança cigana apresentada pelo grupo Encanto Cigano durante o evento. 
- Em 31 de Agosto a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participa da 
Inauguração do Mercadão de Jacarepaguá no Rio de Janeiro divulgando a cultura cigana em Show de música 
e dança. 

- De 24 a 28 de Setembro, Mio Vacite foi convidado como presidente da União Cigana do Brasil e 
representante dos ciganos brasileiros, a participar da Conferência Latino Americana de Cultura Cigana, 
realizado em Buenos Aires sobre os direitos dos ciganos. 
- Em 10 de Outubro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite recebeu um agradecimento do diretor da 
SPB/BRASIL Wilmar de Siqueira pelos serviços prestados a Sociedade Pestalozzi do Brasil. 
- Em 11 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se apresenta no 
programa “Atitude Ponto Com” na Emissora TVE orientando sobre a vida e os costumes do povo cigano e 

apresentando show de música e dança. 
- Em 27 de Outubro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano apresenta no 
shopping Barra Garden do Rio de Janeiro “O Encanto e Mistério de uma Noite Cigana” divulgando a cultura 
cigana com entrada franca ao público para arrecadação de alimentos.  
- De 7 a 11 de Novembro a União Cigana do Brasil participou da Teia Cultural na Mostra Arte Viva em Belo 

Horizonte demonstrando a cultura cigana através de estandes, palestras e show de música e dança com o 

grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano. 
- Em 11 de Novembro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite foi homenageada no “Encontro das 
Culturas” recebendo o Troféu Estrela D’Oyá em honra e mérito pela divulgação, preservação e resgate da 
cultura cigana. 
- De 15 a 18 de Novembro a União Cigana do Brasil através do grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou 
do Festival do Vinho de Guaramiranga no Estado do Ceará demonstrando a cultura cigana através de histórias 
do povo cigano  e de show de música e dança. 

- Em 6 de Dezembro Mio Vacite e todos os membros da União Cigana do Brasil receberam uma moção de 
aplausos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro do Vereador Àtila Nunes Neto pelos Trabalhos Culturais 
realizados junto a Casa de Cultura Estrela D’Oyá pela divulgação e engrandecimento dos cultos Afro-
brasileiros e Ciganos. Além de receber a Moção, Mio Vacite fez parte da mesa para a entrega da mesma aos 
indicados. 
- Em 16 de Dezembro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite foi homenageada em noite de gala pelo 
jornal Raízes do Oriente recebendo o “Troféu Celebridade 2007” pela divulgação, preservação e resgate da 

cultura cigana e oriental. 

 
2008 
 
- Em 25 de Janeiro participamos junto a Casa de Cultura Estrela D’Oya da Atanízia de Oyá representando o 
povo cigano na entrega do Presente de Yemanja. 

- Em 2 de Fevereiro a União Cigana do Brasil representando a cultura cigana junto ao Bloco “Afoxé D’Oyá” fez 
a abertura do Carnaval na Av. Rio Branco. 
- Ainda em 2 de Fevereiro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano, 
participou representando a cultura cigana no Brasil, no desfile da Escola de Samba Estácio de Sá fazendo a 
abertura do carnaval na Apoteose. 
- Em 20 de Fevereiro Mio Vacite foi convidado a participar do evento de posse do Sr. Edson Santos, Ministro-
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), representando os 

ciganos do Rio de Janeiro. 
- Em 20 de Março Mio Vacite foi convidado a participar do programa “Da África ao Oriente” da Atanízia de Oyá 
representando falando sobre a Cultura Cigana 



- Em 26 de Março Mio Vacite foi convidado a participar do programa de Atila Nunes Neto “Melodias de 
Terreiro” que vai ao ar pela rádio Metropolitana falando sobre as vertentes da música cigana no Brasil. 
- Em 11 de Abril a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 
apresenta no Bar do Tom divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança. 

- Em 19 de Abril Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil recebeu da Comissão de Amigos da Casa 

do Índio da Ilha do Governador o Diploma Mário Pompeu pelos serviços relevantes prestados de forma 
especial aos Índios do Brasil. 
- Em 29 de Abril o grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil foi 
convidados a se apresentarem no Shopping Barra Garden divulgando a dança cigana em comemoração ao Dia 
Mundial da Dança. 
- Em 9 de Maio Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou do evento “Noite Cigana” no 

clube Marajoara em Niterói representando os ciganos do Rio de Janeiro. 
- Em 12 de Maio Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da entrega da Medalha de 
Mérito Pedro Ernesto ao jornal ALEF realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
- Em 13 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil apoiou o lançamento 
da campanha “Quem quiser fazer por mim que faça agora” no bar Desacato – Rio de Janeiro em prol da Casa 
do Índio que abriga índios com problemas de saúde e que, por conta disso, não podem permanecer em suas 

aldeias. 
- Em 15 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil receberam uma 
moção de aplausos na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro do Deputado Àtila Nunes e seu filho Vereador 

Atila Nunes Neto em razão dos relevantes serviços prestados a Cultura Cigana Além de receber a Moção, Mio 
Vacite fez parte da mesa para a entrega da mesma aos indicados. 
- Em 19 de Maio Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da entrega da Medalha 
Tiradentes ao Sr. César Benjó no salão do CIB. 

- Em 24 de Maio a União Cigana do Brasil promoveu na Lona Cultural Crescer e Viver (Circo) localizada na 
Praça XI a comemoração o Dia Nacional do Cigano com o apoio de Marianna Kutassy e do grupo Crescer e 
Viver. 
- Em 1 de Junho Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da Festa de 
Santa Sara realizada pelo Instituto Dharma no CIB (Clube Israelita Brasileiro). 
- Em 7 de Junho Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil apoiou o festival 
Santa Sara Kali em benefício à campanha “Quem quiser fazer por mim que faça agora” em prol da Casa do 

Índio no Yate Clube da Ilha do Governador. 
- Em 12 de Junho a União Cigana do Brasil junto ao Instituto Dharma participou da comemoração ao Dia dos 
Namorados realizada na orla de Copacabana divulgando a Cultura Cigana através dos oráculos. 
- Em 27 de Julho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da IV Mostra de Danças 
Orientais e recebeu a homenagem e Troféu da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura da Penha (GREIP) 

por ter promovido a dança cigana oriental no Rio de Janeiro em 2007. 

- Em 9 de Agosto a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 
apresenta no Bar do Tom divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança. 
- Em 14 de Agosto Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil faz festa do dia dos Pais beneficente 
levando a música cigana à instituição Judaica “Lar Bené Herzl” de pessoas idosas. 
- Em 2 de Setembro a União Cigana do Brasil representada Por Mio Vacite foi homenageada e apoiou festa 
Cigana no Clube Canto do Rio em Niterói. 
- Em 19 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil a representou os 

ciganos na abertura do Carnaval das Culturas realizado anualmente pelo PRAFAC e pela ONG “As 40 mulheres 
de 40”. 
- Em 21 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participou e 
apoiou a 1ª Caminhada Pela Liberdade Religiosa “Eu Tenho Fé” realizada em Copacabana no Rio de Janeiro. 
- Em 1 de Outubro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite dá entrevista prestando informações 
aos alunos do Educandário Pio XII – Centro Educacional Shalon. Sobre a cultura cigana. 
- Nos dias 9, 10 e 17 de Outubro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto 

Cigano participou do 1º Festival de Dança da Metro X realizado pela Secretária do Estado de Educação do Rio 

de Janeiro divulgando a dança cigana para as Escolas Públicas Estaduais. 
- Em 11 de Outubro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 
apresenta no Bar do Tom divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança.  
- Em 18 de Outubro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano realiza 
o evento Gypsy Day junto ao Templo de Brigit promovendo palestras informativas sobre o povo cigano e 

apresentando a música e dança dos ciganos do Brasil. 
- Em 31 de Outubro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite participa como membro da abertura 
do Fórum inter-religioso no Hotel O.k. 
- Em 5 de Novembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite foi convidada pelo Ministro do 
Estado da Cultura Sr. Juca Ferreira para a agenda no Congresso Nacional em celebração ao dia Nacional da 
Cultura realizada no Plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. 
- Em 9 de Novembro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 

apresenta no Bar do Tom divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança.  



- De 12 a 16 de Novembro a União Cigana do Brasil participou da Teia Cultural na Mostra Arte Viva em 
Brasília demonstrando a cultura cigana através de estandes, palestras e show de música e dança com o grupo 
Mio Vacite e o Encanto Cigano. 
- Em 17 de Novembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite foi convidada pelo Ministro do 

Estado da Cultura Sr. Juca Ferreira para a solenidade da posse do Sr. Sérgio Mambert no cargo de presidente 

da Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) realizado no Palácio Capanema. 
- Ainda em 17 de Novembro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano 
participa da comemoração aos 100 anos de Umbanda realizada no Palácio Tiradentes pelo Deputado Atila 
Nunes e o Vereador Atila Nunes Neto apresentando a música e dança cigana. 
- Em 24 de Novembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite participou da solenidade de 
entrega de premiação da Estátua Zumbi no Palácio Tiradentes. 

- Ainda em 24 de Novembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite foi convidada a participar 
da entrega do Troféu Camélia realizado no ATL HALL que fica localizado no MAM (Museu de Arte Moderna). 
- Em 25 de Novembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite participou da 2º reunião do 
Fórum inter-religioso. 
- Em 5 de Dezembro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite foi convidada pelo Ministro do 
Estado da Cultura Sr. Juca Ferreira para a solenidade de posse do Sr. Américo Córdula no cargo de Secretário 

da Identidade Diversidade Cultural – SID realizada na sala BNDES em São Paulo. 
- Em 8 de Dezembro a União Cigana do Brasil participou do 1º debate “Pensamento Social Brasileiro e 
Participação da Juventude” do Programa de Formação de Conselheiros Nacionais realizado na Casa de Rui 

Barboza no Rio de Janeiro. 
 
2009 
 

- Em 21 de Janeiro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite participa do lançamento do Guia de 
Luta Contra a Intolerância Religiosa e o Racismo e do DVD da caminhada contra a intolerância religiosa 
- Em 30 e 31 de Janeiro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano se 
apresenta no Bar do Tom divulgando a cultura cigana através de Show de música e dança. 
- Ainda em 31 de Janeiro Mio Vacite faz participação especial como convidado de seu amigo Eugene Hutz 

(Ativista Cigano) da Banda Gogol Bordello na festa Balkan Forró realizada na casa Sacadura – Praça Mauá.   
- Em 1 de Fevereiro a TV Brasil faz gravação de reportagem com entrevista e demonstração de música e 
dança para o Programa Revista Brasil na casa de Mio Vacite (sede provisória da União Cigana do Brasil) onde 
foram orientados sobre a vida e os costumes do povo cigano. 

- Em 2 de Fevereiro participamos junto a Casa de Cultura Estrela D’Oya da Atanízia de Oyá representando o 
povo cigano na entrega do Presente de Yemanja. 
- Em 3 de Fevereiro a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista a doutoranda, 

pesquisadora e professora Mirian Alves prestando informações para a pesquisa “Os Ciganos e as Políticas de 
Reconhecimento do Estado Brasileiro” para o programa de pós-graduação em antropologia da Universidade 
Federal Fluminense junto ao programa de iniciação científica da Universidade Cândido Mendes sobre a cultura 

cigana. 
- Em 4 de Fevereiro Mio Vacite foi convidado a participar do programa de Atila Nunes “Reclamar Adianta” que 
vai ao ar pela rádio Bandeirantes falando sobre a Cultura Cigana no Brasil de Hoje. 
- Em 21 de Fevereiro a União Cigana do Brasil representando a cultura cigana junto ao Bloco “Afoxé D’Oyá” 
fez a abertura do Carnaval na Av. Rio Branco. 
- Em 22 de Fevereiro a União Cigana do Brasil representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano 
participa junto a Cia Portal do Oriente de uma Slava de Santa Sara na Barra da Tijuca. 

-  Em 23 de Fevereiro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano 
participou, representando a cultura cigana no Brasil no carnaval, no desfile da Escola de Samba Porto da 
Pedra na Apoteose.  
- Em 10 de Março a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista a doutoranda, 
pesquisadora e professora Mirian Alves prestando informações para a pesquisa “Os Ciganos e as Políticas de 
Reconhecimento do Estado Brasileiro” para o programa de pós-graduação em antropologia da Universidade 

Federal Fluminense junto ao programa de iniciação científica da Universidade Cândido Mendes sobre a cultura 

cigana. 
- Em 11 de Março a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite participa da palestra “Magnetismo 
Pessoal” ministrada pelo terapeuta Paulo Pires e pela sexóloga Patrícia Cardoso divulgando a cultura cigana 
através da música. 
- Em 12 de Março Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou de festa beneficente levando 
a música cigana à instituição Judaica “Lar Bené Herzl” de pessoas idosas. 

- Em 17 de Março Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da homenagem feita a 
coordenadora da Casa do Índio, a advogada Eunice Cariri Sorominé no Palácio Tiradentes. 
- Em 24 de Março a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista a doutoranda, 
pesquisadora e professora Mirian Alves prestando informações para a pesquisa “Os Ciganos e as Políticas de 
Reconhecimento do Estado Brasileiro” para o programa de pós-graduação em antropologia da Universidade 
Federal Fluminense junto ao programa de iniciação científica da Universidade Cândido Mendes sobre a cultura 
cigana. 



- Em 3 de Abril Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou junto a Comissão do Fórum da 
Plenária sobre a população marginalizada no Centro de Arte Colação do Hotel Windsor.  
- Em 18 de Abril a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou 
da festa “Go East” realizada na Casa Rosa em laranjeiras divulgando a Cultura Cigana através da música e 

dança. 

- De 22 a 24 de Abril Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da Conferência Municipal 
de Igualdade Racial em Florianópolis – Santa Catarina. 
- Em 30 de Abril Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou do lançamento da Agenda 
Solidária “Mulheres Notáveis”. 
- Em 5 de Maio a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista a Natália Vianna da 
Revista Brasil de São Paulo.  

- De 8 a 11 de Maio Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou do Seminário Nacional de 
Sujeitos e Igualdade de Direitos do SUS em Brasília. 
- Em 14 de Maio Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou e apoiou a Vernissage da 
Artista Plástica Claudia de Farhat no Forte de Copacabana divulgando a cultura cigana através da música. 
- Em 22 de Maio a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista a Otávio e Denise 
Viola do programa Atualidades na Rádio MEC sobre a cultura cigana. 

- Em 30 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da Festa de 
Santa Sara realizada pelo Instituto Dharma no CIB (Clube Israelita Brasileiro). 
- Em 3 de Junho Mio Vacite e o Encanto Cigano, representando a União Cigana do Brasil, participou do 

lançamento do livro de Cristina da Costa Pereira “Os Ciganos ainda estão na Estrada” realizado pela editora 
Rocco na livraria Argumento.   
- Em 6 e 7 de junho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da Plenária Nacional de 
Comunidades Tradicionais realizada no St. Peter Hotel em Brasília. 

- Em 18 de Julho a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou 
da festa “Go East” realizada na Casa Rosa em laranjeiras divulgando a Cultura Cigana através da música e 
dança. 
- Em 19 de Julho a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano participou 
de evento na casa de festas Carrozzinu’s em Vila Valqueire divulgando a Cultura Cigana através da música e 
dança. 
- Em 26 de Julho Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da V 

Mostra de Danças Orientais e recebeu a homenagem e Troféu da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura 
da Penha (GREIP) por ter promovido a dança oriental cigana no Rio de Janeiro em 2008. 
- Em 2 de Agosto Mio Vacite e o Encanto Cigano, representando a União Cigana do Brasil, participou de 
Evento Beneficente no Copacabana Pálace divulgando a Cultura Cigana através da música. 
- Em 8 de Agosto Mio Vacite e o Encanto Cigano, representando a União Cigana do Brasil, participou de 

Evento no Othon Pálace divulgando a Cultura Cigana através da música e dança.  

- Em 16 de Agosto Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do evento 
“Projeto Bravíssimo” realizado pela rádio Oeste Capital em Chapecó – Santa Catarina - divulgando a Cultura 
Cigana através demonstrando a cultura cigana através  de histórias do povo cigano  e de show de música e 
dança. 
- De 28 a 30 de Agosto Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil a representou 
os ciganos no Carnaval das Culturas realizado anualmente pelo PRAFAC e pela ONG “As 40 mulheres de 40”. 
- Em 8 e 9 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil realiza junto a 

UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) na Capela Ecumênica o Seminário ”Diversidade Cultural e 
Étnica. Os Ciganos no Brasil” desenvolvendo palestras, conferências, mesas redondas, apresentações 
culturais e feira artesanal.  
- Em 12 de Setembro a União Cigana do Brasil através de Mio Vacite e o Encanto Cigano participa do 
“Encontro das Culturas” recebendo o Troféu Estrela D’Oyá em honra e mérito pela divulgação, preservação e 
resgate da cultura cigana e divulga a Cultura Cigana através da música e dança. 
- Ainda em 12 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano faz participação especial como convidado de seu 

amigo Eugene Hutz (Ativista Cigano) da Banda Gogol Bordello na festa Russo Malandronista realizada no Cine 

Lapa.  
- Em 20 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa e apóia 
a 2ª Caminhada Pela Liberdade Religiosa “Eu Tenho Fé” realizada em Copacabana no Rio de Janeiro e divulga 
a Cultura Cigana através da música e dança ao final da caminhada. 
- Em 29 de Setembro Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participa do Seminário realizado no 

Hotel Atlantic Business Center pelo Museu Judaico sobre Direitos Humanos. 
- Em 30 de Setembro e 1 de Outubro a União Cigana do Brasil participa do Seminário Nacional Sobre a 
Proteção à Liberdade Religiosa promovido pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial realizado na ABI. 
- Em 9 de Outubro a União Cigana do Brasil participa do 1º Seminário Nacional de Políticas Públicas para 
Populações Tradicionais realizado no SEBRAE. 
- Em 4 de Outubro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da IV 

Mostra de Dança cigana e recebeu a homenagem e Troféu da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura da 
Penha (GREIP) por ter promovido a dança no Rio de Janeiro em 2008. 



- Em 17 Outubro a União Cigana do Brasil participa da 1º Conferência Municipal de Cultura realizada pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro na Sala Baden Powell. 
- Em 18 de Outubro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 
evento “Arte em Laranjeiras” realizado no Largo do Machado no Rio de Janeiro divulgando a Cultura Cigana 

através da música e dança. 

- Em 24 de outubro Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participa do evento “Homenagem ao 
Povo Cigano” administrando palestra sobre a cultura cigana na Tenda Espírita Pai Gerônimo localizada no Rio 
Comprido – Rio de Janeiro onde também foi homenageado como representante da cultura cigana no Brasil. 
- Em 5 de Novembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa de 
evento do Dia da Cultura realizado pela ONG “As 40 mulheres de 40” na Cinelândia. 
- Em 11 de Novembro Mio Vacite e o Encanto Cigano faz participação especial como convidado de seu amigo 

Eugene Hutz (Ativista Cigano) da Banda Gogol Bordello fazendo uma participação especial junto à banda no 
Festival Indie Rock na Fundição Progresso. 
- Em 19 de Novembro Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil administra palestra sobre a 
intolerância religiosa e os ciganos na FAETEC – Tijuca.   
- Em 22 de Novembro a União Cigana do Brasil participa na orla de Copacabana da “Passeata pela paz, 
diversidade e liberdade, contra a visita de Ahmadinejad ao Brasil” representando os ciganos que morreram 

no holocausto. 
- Em 24 e 25 de Novembro a União Cigana do Brasil participa do 1º Seminário de Consolidação da Ação 
Cultura Popular na Universidade realizado pelo fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no Salão Moniz de Aragão 

do Palácio Universitário da praia Vermelha. 
- Ainda em 25 de Novembro a União Cigana do Brasil representa os ciganos estando presente na cerimônia 
de entrega das insígnias da “Ordem do Mérito Cultural” realizada no “Teatro Oi Casa Grande” no Leblon - RJ 
- Em 28 de Novembro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo “Mio Vacite e os Balcan Beats” 

participou da festa “Go East” realizada na Casa Rosa em laranjeiras divulgando a Cultura Cigana através da 
música e dança. 
- Em 5 de Dezembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 
evento “Santa Teresa Celebra os Ciganos” divulgando a Cultura Cigana através da música, dança e 
cartomancia na Casa Alto Lapa Santa em Santa Teresa. 
- Em 12 de Dezembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 
evento “Identidades Cruzadas em homenagem da França no Brasil” Realizado pelo Centro de Cidadania, Arte 

e Cultura na Cinelândia. 
- Em 20 de Dezembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 
evento beneficente “Baile Cigano” realizado Por Tatiana Lebre na Ilha do Governador agariando doações para 
os acampamentos ciganos. 
- Em 22 de Dezembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participa de 

evento de reinauguração da Casa de Convivência Dercy Gonçalves para idosos em festa temática realizada no 

Parque das Catacumbas da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
2010 
 
- Em 10 de Janeiro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do 
evento “Cortejo de Tradições Culturais, resgate dos antigos Carnavais” realizado pelo PRAFAC e pela ONG “As 
40 Mulheres de 40” divulgando a Cultura Cigana através da música e dança. 

- Em 17 de Janeiro Mio Vacite e os Balkan Beats como convidado de seu amigo Eugene Hutz (Ativista Cigano) 
da Banda Gogol Bordello participou do evento “Russo Funhouse” no Teatro Odisséia apresentando a música e 
dança cigana. 
- Em 19 de Janeiro a União Cigana do Brasil visita acampamento junto ao ativista cigano Eugene Hutz, Andrei 
yurevich, a antropóloga Miran Alves e kikha danthas levando doações de roupas, brinquedos e mantimentos 
agariados em evento beneficente feito por Tatiana lebre e junto à secretária do estado do Rio de Janeiro. 
- Em 21 de Janeiro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do 

evento do “Dia Nacional do Combate a Intolerância Religiosa” esclarecendo sobre a cultura e religiosidade 

dos ciganos no stand e demonstrando a tradição através da música e dança. 
- Em 23 de Janeiro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do 
evento Shout IV “Expo-intervenção” realizado por Raony no Estúdio Bhering, fábrica de chocolate desativada 
localizada em Santo Cristo – RJ; divulgando a Cultura Cigana através da música e dança. 
-  Em 2 de Fevereiro a União Cigana do Brasil participou junto a Casa de Cultura Estrela D’Oya da Atanízia de 

Oyá representando o povo cigano na entrega do Presente de Yemanja.  
- Em 11 de Fevereiro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da 
gravação do programa “Estilo Brasil” que foi ao ar pela TV Facheou; canal 31 da Sky e 95 da Net; apresentado 
por Marcelo D2, esclarecendo sobre a cultura e demonstrando a tradição através da música e dança. 
- Em 13 de Fevereiro a União Cigana do Brasil representando a cultura cigana junto ao Bloco “Afoxé D’Oyá” 
fez a abertura do Carnaval na Av. Rio Branco. 
- Em 15 de Fevereiro a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano 

participou, representando a cultura cigana no Brasil no carnaval, no desfile da Escola de Samba Unidos de 
Vigário Geral. 



- Em 20 de Fevereiro a União Cigana do Brasil desfila pela Escola de Samba Embaixadores da Alegria 
apoiando esse projeto social voltado aos deficientes abrindo o desfile das campeãs no Sambodromo.  
- Em 2 de Março a União Cigana do Brasil representada por Mio Vacite concede entrevista ao Núcleo 
Fluminense de Estudos e Pesquisas, da Universidade Federal Fluminense (UFRJ), referente ao projeto “A 

crença na igualdade e a produção da desigualdade nos processos de administração institucional dos conflitos 

no espaço público fluminense: religião, direito e sociedade, me uma perspectiva comparada”. 
- Em 7 de Março a União Cigana do Brasil, representada pelo grupo Mio Vacite e o Encanto Cigano foi 
convidado pela banda Brasov a participar do “Projeto Banda Larga” apresentado no teatro Oi Futuro Ipanema 
divulgando a Cultura Cigana através da música e dança.  
- De 19 a 28 de Março Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 
evento RIOMUNDI – Feira internacional de artesanato – no Jockey Clube da Gávea no Rio de Janeiro 

divulgando a Cultura Cigana através da música, dança, cartomancia, quiromancia e exposição com palestras 
ilustrativas. 
- Em 29 de Abril Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil faz festa beneficente levando a música e 
dança cigana à instituição Judaica “Lar Bené Herzl” de pessoas idosas. 
- Em 22 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do evento 
cigano em homenagem a cultura realizado no Shopping Barra Garden representando a Cultura Cigana através 

da música e dança.  
- Em 23 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do evento 
cigano realizado no Clube dos Sub Oficiais e Sargentos da Aeronáutica divulgando a Cultura Cigana através da 

música e dança.  
- Em 29 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do evento 
cigano realizado no Clube Guanabara divulgando a Cultura Cigana através da música e dança. 
- Em 30 de Maio Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do evento 

cigano no Clube Atlético Entre-Rios (Caer) realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura de Turismo. 
- Em 6 Junho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil realizou a oficina para o segundo “Prêmio 
Culturas Ciganas 2010” na “Lona Cultural Crescer e Viver” (Circo da Praça XI) em parceria com o Ministério 
da Cultura (MINC). 
- De 30 de Junho a 4 de Julho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da 1º FENAGEP 
(1º Feira Nacional de Gestão Estratégica e Participativa) e da 1º EXPOGEP (1º Mostra Nacional de 

Experiências Exitosas em Gestão Estratégica e Participativa do SUS) realizadas em Brasília. 
- Em 19 de Julho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da Manisfetação pela 
liberdade de expressão e a apresentação dos artistas de rua nas praças públicas junto ao grupo “Off-sina” de 
Richard Riguetti representando os artistas ciganos. 
- Em 25 de Julho Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou da VI 

Mostra de Danças Orientais e recebeu a homenagem e Troféu da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura 

da Penha (GREIP) por ter promovido a dança oriental cigana no Rio de Janeiro em 2009. 
- Em 31 de Julho Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil faz festa beneficente levando a música e 
dança cigana à instituição União Associação Beneficente Israelita “Lar da amizade” de pessoas idosas. 
- Em 23 Agosto Mio Vacite representando a União Cigana do Brasil participou da Manisfetação “Para que 
todos saibam” pela liberdade de expressão e pelo cumprimento da Constituição Brasileira e a apresentação 
dos artistas de rua nos espaços públicos representando os artistas ciganos. 
- De 27 a 29 de Agosto Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil representou os 

ciganos no Carnaval das Culturas realizado anualmente PRAFAC e pela ONG “As 40 Mulheres de 40”. 
- De 4 a 6 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil participou do 
evento “Encontro da Diversidade – A Independência da Cultura” promovido pelo Ministério da Cultura no Rio 
de Janeiro onde Mio Vacite participou das rodas de conversas e realizou show de música e dança cigana. 
- Em 19 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa e apóia 
a 2ª Caminhada Pela Liberdade Religiosa “Eu Tenho Fé” realizada em Copacabana no Rio de Janeiro e divulga 
a Cultura Cigana através da música e dança ao final da caminhada. 

- Em 24 de Setembro Mio Vacite e o Encanto Cigano representando a União Cigana do Brasil Participa do 

evento “Arte em Laranjeiras” realizado no Largo do Machado no Rio de Janeiro divulgando a Cultura Cigana 
através da música e dança. 

 
Este breve histórico resume alguma das ações realizadas por Mio Vacite e pela União Cigana do Brasil. Por 

motivo do atentado contra a vida de Mio Vacite no ano de 2003, onde incendiaram sua residência e sede 

provisória da União Cigana do Brasil durante seu repouso noturno, destruindo a maioria dos documentos da 
associação, não temos como comprovar os outros muitos trabalhos que se perderam.Temos, também, vários 
projetos elaborados, mas todos esperando alguma aprovação do governo. Todas as informações aqui 
presentes encontram-se devidamente documentadas e podem ser comprovadas. 

 
Mio Vacite 

(Presidente da União Cigana do Brasil) 
 



CONTATOS: 
 

UNIÃO CIGANA DO BRASIL 
CNPJ: 73.383.622/0001-10 

 

Rua Toneleiro, 210 – casa 05 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ. 
CEP: 22030-000 

 
Telefones: (55) (21) 2255-5595 

            2256-4057 
            9361-3561 

            9162-5391 
 

E-MAILS: 
 

uniaociganadobrasil@ig.com.br 
miovacite@ig.com.br 

lizcigana@ig.com.br 
 
 

DOCUMENTOS: 
 

FAÇA UMA BUSCA NO ORKUT COM O NOME - UNIÃO CIGANA DO BRASIL E ENTRE NO  ALBUM DE 
FOTOGRAFIAS, LÁ ESTARÁ TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS NO HISTÓRICO. 

 
 

NOSSO TRABALHO FEITO EM ACAMPAMENTOS: 

http://www.youtube.com/watch?v=ztuBFVoXeP4 

http://www.videolog.tv/video.php?id=666883 

http://www.dailymotion.com/video/xkn69v_doacao-em-acampamento-cigano-dia-3-de-julho-de-
2011_news 

http://www.dailymotion.com/video/xknbyg_doacao-em-acampamento-cigano-dia-17-de-julho-de-
2011_news 

http://www.youtube.com/watch?v=Ft7FyleUTUQ 
 

 
 

ENTREVISTAS: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PMJPMmn-Pjc 
http://www.youtube.com/watch?v=20oADDD7WQM 

http://www.youtube.com/watch?v=807Sekrlo-o 

http://www.youtube.com/watch?v=xAnbpOF2uyY 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8589852638371934951 

http://www.youtube.com/watch?v=6nyVDWjEdvA 
 

 
 

TV UNIÃO CIGANA DO BRASIL:  
 

 http://videolog.uol.com.br/video?375650 
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