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QUEM SOMOS
Missão
A missão da agência Fiquem Sabendo é difundir o acesso à informação e às ferramentas de
transparência para promover a fiscalização do poder público pelo cidadão, fortalecendo a
democracia participativa no Brasil.

Acesse o site e assine a newsletter Don't LAI to me!

Equipe
Em 2020 a equipe da Fiquem Sabendo mais que dobrou! Começamos o ano com os quatro
fundadores e terminamos com uma equipe de nove pessoas remuneradas, além de dois
voluntários extremamente comprometidos. Veja abaixo o organograma da organização:
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PRÊMIOS
Prêmio Jornalismo-Mosca 2020
A Fiquem Sabendo foi finalista do "Prêmio Jornalismo na Mosca 2020" do Livre.jor, com duas
reportagens na categoria principal e três na categoria universitária. Vencemos o primeiro lugar
na categoria principal com o "caso pensionistas" e na categoria universitária com reportagem
sobre as ações de despejo em São Paulo durante a pandemia.

Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados 2020
A agência foi finalista na categoria Dados Abertos do Prêmio Cláudio Weber Abramo de
Jornalismo de Dados, também com o caso dos pagamentos de pensão do governo federal. O
prêmio é concedido pela Escola de Dados (Open Knowledge Brasil) em parceria com a Abraji e
a Transparência Brasil.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Em 2020 a Fiquem Sabendo realizou 21 de oficinas/palestras/workshops, para centenas de
pessoas em diversos estados brasileiros, além da participação em eventos internacionais:

Março
Oficina "Como monitorar impactos ambientais usando a Lei de Acesso à Informação, com Bruno
Morassutti (Fiquem Sabendo)", no Open Data Day Porto Alegre, realizado na Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com apoio da Open Knowledge.

Junho
Formação online unificada para jornalista: "como cobrir Primeira infância adolescência, eleições e
novas formas de comunicar com o Coronavírus nas Quebradas" para veículos periféricos em São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, promovido pela Énois Conteúdo.

Julho
Painel no RedesON², evento da WeGov que reúne servidores públicos de todo país.
Módulo "Lei de Acesso à Informação" do Curso Virtual Jornalismo e Territórios RJ, para veículos
de notícias da periferia do Rio de Janeiro, coordenado pela Énois Conteúdo.
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Agosto
Oficina “Dados Abertos, Transparência Ativa e Passiva, Lei de Acesso à Informação, Cidadania. O
que isso tem a ver com você, servidor da Justiça Federal?”, organizado pela Justiça Federal do
Espírito Santo.

Setembro
Mediação da mesa "O trabalho de quem recebe os pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI)"
no 15º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (Abraji), realizado virtualmente.
Módulo Lei de Acesso à Informação do curso online "Jornalismo de Dados para Coberturas
Locais" promovido pela Escola de Dados (Open Knowledge Brasil).
Painel "International Day for Universal Access to Information: conversation for Check Global
Network initiative at Meedan", evento global da Meedan realizado via Zoom.
Painel "Los desafíos de investigar el poder", evento online latino americano organizado pela
instituição Distintas Latitudes, como parte da série Periodismos Posibles.

Outubro
Aula online ao vivo como conclusão do Módulo 5 do curso "Jornalismo de Dados para
Coberturas Locais", promovido pela Escola de Dados (Open Knowledge Brasil).
Palestra "Barreiras da LAI: os obstáculos para se obter informações públicas e torná-las úteis
para a sociedade", durante VII Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos nas
Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil, realizado pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
Painel "Experiências de monitoramento e controle social de dados e informações" e palestra
"Monitoramento e controle social de dados e informações" no X Seminário de Observatórios,
realizado virtualmente pela Rede de Observatórios Sociais na Unisinos Lab.
Participação no Programa Virtual de Liderança para Visitantes Internacionais (IVLP)
"Transparency and Accountability in Government", promovido pelo Departamento de Estado do
Estados Unidos em parceria com a CRDF Global.

3

Novembro
Mesa Redonda "Os desafios da transformação digital nos municípios brasileiro", na Python Br
com nossa cofundadora e diretora Maria Vitória Ramos, Márcio Coimbra (Interlegis) e Luís Kimaid
(Bússola Tech), mediada pelo Mário Sérgio Queiroz.
Apresentação na cerimônia de abertura do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de
Dados, com o "caso pensionistas" como finalista na categoria Dados Abertos, durante o Coda.Br
2020, realizado pela Escola de Dados com apoio da Abraji e Transparência Brasil.
Audiência Pública "O que falta para que a Lei de Acesso à Informação seja cumprida de uma
forma mais completa?", da Frente Parlamentar Ética Contra a Corrupção da Câmara dos
Deputados.
Participação na 3ª Oficina do Projeto Siga 2035 do Arquivo Nacional "Relação do usuário com a
informação produzida pelo Estado frente às mudanças sociais" e 5ª Oficina "Tecnologia e
Inovação que impactam a gestão de documentos e arquivos".

Dezembro
Apresentação da organização no evento Conexões Ling, promovido pelo Instituto Ling, com
nosso cofundador Luiz Fernando Toledo. Evento online, por Zoom.
Workshop sobre a LAI para o Curso Estado de Jornalismo Econômico, com os trainees de
Economia do Estadão/FGV, com nosso cofundador Luiz Fernando Toledo. Evento online, por
Zoom.
Painel "Transparência Algorítmica e Uso de Inteligência Artificial pelo Poder Público" para o mês
Dezembro Transparente, organizado pela Transparência Brasil.
Painel "Transparência e Combate à Corrupção - LabTalks", do LabHacker da Câmara dos
Deputados.

SERVIÇOS
Newsletter Don't LAI to me
A Fiquem Sabendo envia a cada 15 dias para seus assinantes a newsletter “Don’t LAI to me”, a
primeira do Brasil sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI). A proposta é divulgar bases inéditas,
notícias, dicas e reportagens produzidas sobre ou baseadas em dados obtidos via LAI. O serviço
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é gratuito e tem como objetivo criar uma rede para fomentar a transparência pública e o controle
social.
Em 2020, a newsletter conquistou 1.164 novos assinantes, totalizando 4.833 pessoas que
receberam as 22 edições da newsletter neste ano. No total, nossa equipe abriu e distribuiu
gratuitamente 166 bases de dados e/ou documentos públicos inéditos.
Veja as edições deste ano:
#46 - 8/10 denúncias no Disque 100 e Ligue 180 são por violência doméstica; veja os microdados
#45 - Anatel arrecadou só 8% das sanções aplicadas desde 1997: conheça os relatórios da CGU
#44 - Ficha limpa, abuso de poder, compra de voto: os candidatos cassados em 2016 e 2020
#43 - Quanto custam as lives da quarentena?
#42 - Em ano da pandemia, número de funcionários na Anvisa é o menor desde 2007
#41 - O setor de energia e a LAI
#40 - Partidos políticos na máquina pública: cargos comissionados
#39 - Exagerou o currículo para ocupar cargo. Quem investiga?
#38 - Investigando publicidade do poder público na internet
#37 - Quanto custa o “entra e sai” de ministros?
#Especial- Após denúncia da Fiquem Sabendo, governo libera 27 anos de dados de pensionistas
#36 - Todos os militares do presidente
#35 - Com crise financeira na pandemia, cresce inadimplência no Fies
#34 - Os pedidos de impeachment contra presidentes brasileiros desde 1990
#33 - Como está o tráfico de drogas na quarentena?
#32 - Servidores em home office no governo federal
#31 - LAIs da pandemia: Descumprimento de quarentena, mísseis na Coreia do Norte e mais
#30 - Em meio a uma pandemia, é nosso dever monitorar a transparência pública
#29 - Julgando os seus pedidos
#28 - Eu SEI de tudo: acessando ofícios, e-mails e documentos internos nos ministérios
#27 - Endividados e mais endividados
#26 - O manual que guiará as escolas cívico-militares no Brasil
#25 - Abrindo os dados de pensionistas e aposentados no Brasil
Para acessar as edições de 2019 clique aqui.

Fórum de Acesso
Como membros do Fórum de Direito de Acesso à Informações Públicas a Fiquem Sabendo
promove denúncias conjuntas aos órgãos de controle, propõe melhorias para a legislação de
transparência e apoia as ações coordenadas pelos demais integrantes. Em 2020, coordenamos
denúncia à CGU referente ao descumprimento da Política Nacional de Dados Abertos por órgãos
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responsáveis pela gestão socioambiental no país. Contribuímos ainda com a proposta de
melhoria do decreto que irá regulamentar o sistema de transparência no governo federal, além
de auxiliarmos em diversas iniciativas e campanhas de advocacy de transparência perante
órgãos e entidades federais, como o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção
e Infraestrutura Nacional de Dados Abertos.

Processos
A Fiquem Sabendo acredita que a maioria dos problemas de acesso à informação podem e
devem ser resolvidos no Executivo. Entretanto, quando todas as possibilidades são esgotadas,
somos obrigados a acionar a Justiça. No início de 2020, com apoio pro-bono do advogado
Fernando Canhadas, protocolamos um processo judicial contra a Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) buscando a liberação dos documentos secretos cujo prazo de sigilo já
expirou. O pedido de urgência foi negado pelo juiz, de forma que o processo segue aguardando
julgamento da Justiça Federal. Para 2021, a agência firmou nova parceria pro-bono, desta vez
com a advogada Marília Luizelli, para conquistar o fim do sigilo eterno e genérico sobre as
atividades da Força Aérea Brasileira (FAB).

Denúncias
Tribunal de Contas da União (TCU)
VITÓRIA | Abertura do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
Em janeiro a Fiquem Sabendo denunciou ao TCU a ausência de acesso às informações do SEI,
sistema que reúne praticamente toda a comunicação interna do poder público federal. Em maio
o tribunal julgou a denúncia procedente de forma unânime, obrigando o Ministério da Economia
e a Controladoria-Geral da União (CGU) a adotar medidas para assegurar que a regra geral dos
processos administrativos eletrônicos seja a transparência ativa, sendo o sigilo uma exceção.
Acesso às remuneração nas estatais
Denúncia sobre a não divulgação da remuneração de estatais federais no Portal da
Transparência.
Gastos com transporte de empregado doméstico de servidores
A Fiquem Sabendo solicitou a decretação da ilegalidade do art. 5º, §2º do Decreto Federal
4.004/01, que considera empregado doméstico como dependente do servidor civil, bem como
solicitou a devolução dos valores pagos a esse título nos últimos 5 anos. Se acatada, a denúncia
garante o término da concessão de transporte para os empregados domésticos de servidores
públicos civis, de maneira que os recursos então dirigidos a esse fim possam ter outra utilização.
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Punições a funcionários de estatais e sociedades de economia mista
Denúncia referente a não inclusão de punições aplicadas aos funcionários das empresas estatais
e sociedades de economia mista no CEAF.
Pagamentos a pensionistas e aposentados vinculados a militares
Fizemos uma nova denúncia ao TCU, atentando o tribunal aos indícios de descumprimento do
acórdão original, que obrigava a disponibilização dos dados.
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)
Denúncia sobre extravio de atas e relatórios do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC)
Denúncia em razão da não criação do Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC)
Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas (CAAIS)
Denúncia em razão do extravio e não disponibilização de informações públicas sobre a
Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas (CAAIS), colegiado que foi
substituído pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

Controladoria Geral da União (CGU)
Política Nacional de Dados Abertos
Denúncia referente ao descumprimento da Política Nacional de Dados Abertos por órgãos
responsáveis pela gestão socioambiental no país.

Ministério Público Federal (MPF)
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Denúncia referente a inacessibilidade de parte dados e problemas gerais de acessibilidade do
cadastro de propriedades rurais.

Estaduais e municipais
VITÓRIA | Ministério Público do Rio Grande do Sul
A denúncia contra a suspensão da LAI pela Prefeitura de Porto Alegre foi acatada e a ação foi
revertida.
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Câmara de Porto Alegre
Denúncia ao Tribunal de Contas do Estado contra a não disponibilização de dados abertos,
estruturados e completos sobre a atividade parlamentar.

Solicitações de Providências
Em 2020 protocolamos 16 solicitações à Controladoria-Geral da União (CGU). Dentre elas:
❏ Providências sobre disponibilização de contratos da COVID-19 no Portal da Transparência
❏ Providências contra a suspensão da LAI durante a pandemia com a MP nº 928/2020
VITÓRIA | Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Providências para disponibilização das bases de dados de sentenças e decisões de 1º grau.
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Providências para melhoria das normas sobre transparência no Ministério Público.

Reclamações
Em 2020 protocolamos 27 reclamações à Controladoria-Geral da União (CGU). Dentre elas:
❏ Reclamação sobre problemas na integração Portal Brasileiro de Dados Abertos e FalaBR
❏ Reclamação sobre Integração entre Mapa das OSCs e Portal da Transparência
❏ Reclamação sobre necessidade de melhorias e correções no sistema FalaBR

PRODUTOS
Abertura de dados
A atividade estrutural da Fiquem Sabendo consiste em realizar pedidos de acesso à informação,
denúncias e processos com uma equipe multidisciplinar para obter informações públicas de
interesse social. Tratamos e analisamos os dados e documentos, observando a sua
autenticidade, e revelamos para a sociedade.
Em 2020 a agência protocolou 2.724 pedidos de informação ao governo federal, além de 154
solicitações de acesso protocoladas em estados e municípios. Com a newsletter Don't LAI to
distribuímos dados do poder público para cidadãos, jornalistas, pesquisadores, veículos de
notícia, ativistas e ONGs comprometidas com a transparência governamental. Neste ano
divulgamos gratuitamente 166 bases de dados e/ou documentos públicos inéditos liberados pela
nossa equipe através da Lei de Acesso à Informação
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Com jornalismo de dados, produzimos ainda reportagens inéditas contextualizando os dados
públicos liberados. Em 2020 foram 63 bases de dados liberadas com exclusividade pela nossa
equipe. Somadas, a Fiquem Sabendo liberou e disponibilizou 229 bases de dados públicas.

Reportagens Yahoo Brasil
Durante sete meses produzimos reportagens exclusivas com dados inéditos obtidos via Lei de
Acesso à Informação (LAI) para o Yahoo Notícias Brasil. Ao todo, foram 56 reportagens
abrangendo as mais diversas questões políticas e sociais do país, que foram lidas por 255 mil
pessoas apenas no site do Yahoo. Além das publicações, colocamos na pauta nacional temas
estruturais; antecipamos, por exemplo, a discussão sobre o estoque do Ministério da Saúde de
milhões de testes RT-PCR para Covid-19. Veja todas as reportagens publicadas no ANEXO I
deste relatório ou neste link.

Reportagens site
O site da Fiquem Sabendo em 2020 foi revitalizado e passou a ser atualizado com frequência:
foram 87 publicações no total. Destes, 48 eram artigos, guias e textos inéditos produzidos pela
nossa equipe. Os 48.985 leitores de 2020 tiveram acesso antecipado à discussão do impacto da
recém aprovada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sobre a LAI, sobre sigilo da informação
e como driblá-lo e até documentos da CIA obtidos por nossos parceiros americanos do
MuckRock.

PROJETOS
Monitor de Dados Socioambientais
A Fiquem Sabendo, a Transparência Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo (Abraji) são parceiras na realização do Monitor de Dados Socioambientais, que
visa fiscalizar e garantir o acesso a bases de dados e informações na área socioambiental. A
colaboração se insere no projeto Achados e Pedidos, financiado pela Fundação Ford.

LAI e FOIA: diálogos transparentes Brasil - EUA
Durante o ano de 2020 a agência fez o projeto “LAI e FOIA: diálogos transparentes Brasil-EUA”,
criado para promover a conexão entre as legislações de acesso à informação de ambos os
países, a Lei de Acesso à Informação (LAI) brasileira e o Freedom Of Information Act (FOIA)
americano.
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A iniciativa, que tem apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, em inglês), busca
divulgar boas práticas para o acesso à informação, fornecer técnicas e estratégias para driblar
obstáculos, compartilhar experiências entre jornalistas e buscar os pontos de convergência entre
as duas estruturas de transparência pública.
Em cinco meses, a Fiquem Sabendo entrevistou seis especialistas, advogados e jornalistas, no
Brasil e nos EUA, dando origem a uma série de conteúdos audiovisuais e artigos, incluindo guias
com instruções para superar as principais barreiras ao acesso à informação e ampliar a
transparência pública. As entrevistas em inglês foram legendadas e todas estão disponíveis no
canal do YouTube da agência.

Conheça mais sobre o projeto neste artigo do IJNET

Embaixadores da Cidadania
A Fiquem Sabendo é parceira oficial do programa Embaixadores da Cidadania, iniciativa da
Controladoria Geral de Goiás. O projeto irá formar 500 cidadãos para o controle ativo dos
recursos públicos do estado.

CITAÇÕES
A Fiquem Sabendo é usada por centenas de veículos locais pelo país, além de pautar a grande
mídia e fortalecer o jornalismo independente. Selecionamos alguns links como exemplo:

Entrevistas para a imprensa
Estadão | Dois terços das cidades paulistas desrespeitam Lei de Acesso à Informação
Estadão | Falta de punição leva prefeitos a ignorarem Lei de Acesso à Informação
Folha | A transparência piorou no governo Bolsonaro?
UOL | MP de Bolsonaro permite ao governo ignorar até 4 mil pedidos de informação
Agência Pública | Governo Bolsonaro acusa cidadãos de “pescarem” dados ao negar pedidos de
informação pública
Deutsche Welle | Em meio a pandemia, medida provisória ameaça direito à informação
Artigo no Jota | Como o governo federal piorou – e muito – o sistema de acesso à informação
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Jovem Pan | Organizações pedem revogação de trecho da MP que altera Lei de Acesso
Câmara dos Deputados | Especialistas pedem mais rigor no cumprimento da Lei de Acesso à
Informação

Uso dos dados
Grande mídia
Folha | A dois meses do 1º Enem digital, governo não fechou contrato de aplicação
Estadão | Desde 2012, Brasil elege só uma mulher por eleição para comandar capitais
Estadão | Motim de policiais militares no Ceará: tema é oportuno para discutir segurança pública
com alunos
O Globo | Enem gerou 507 processos judiciais contra a União em 2019, em todos os estados
Revista Época | Brasil resgatou 739 estrangeiros em trabalho escravo em nove anos
UOL | Governo Bolsonaro já empregou 254 militares em cargos comissionados

Jornalismo independente
Agência Pública | Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos patrocinou anúncios em
canais religiosos, desinformativos e investigados pela Justiça
Poder 360 | Número atual de funcionários da Anvisa é o menor desde 2007
Piauí | A PENSÃO DE 107 ANOS
Ponte Jornalismo | As favelas que a pandemia criou
A Gazeta | Regalias de ex-presidentes, como os carros oficiais, devem ser revistas
O Antagonista | Viagens de Bolsonaro no 1º semestre custaram R$ 4 milhões

Jornalismo local
Metrópoles | Três estados pediram R$ 1,5 bilhão ao Banco Mundial para combater Covid-19
Estado de Minas Gerais | Dados apontam explosão de registros de novas armas em Minas
Diário do Nordeste | 227 profissionais de saúde foram afastados de hospitais da UFC
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Diário de Pernambuco | Inacabadas, creches poderiam estar cuidando de 4 mil crianças em PE
Amazonas Atual | No Amazonas, 149 micro empreendedores receberam crédito emergencial

Institucional
Ijnet | Fiquem Sabendo lança série de entrevistas sobre acesso à informação no Brasil e nos EUA
Folha | Como criar conexões contribui para a formação de jornalistas locais

RECURSOS
Guia de Bolso da LAI | E-book inédito sobre a Lei de Acesso à Informação com 10 dicas para
acessar informações públicas, exclusivo para apoiadores da campanha de crowdfunding.
Cheat Sheet da LAI | Um checklist para fazer pedidos de acesso eficientes.
Módulo Online LAI | Parte do Curso Jornalismo de Dados Locais, promovido pela Escola de
Dados, disponibilizado para os apoiadores do Catarse.
Guias LAI e FOIA | Com apoio do International Center for Journalists, disponibilizamos
gratuitamente em nosso site dezenas de artigos, tutoriais e guias para usar a LAI.

ANEXO I - Reportagens Yahoo Br
Quem são os bandidos brasileiros mais procurados no país e no mundo? Veja lista
Apesar do isolamento social, número de mortos por policiais militares em SP é o mais alto
em cinco anos
SP registra um BO por homofobia a cada duas horas e meia
Auxílio emergencial de 1000 dólares? Governo Bolsonaro usa matemática alternativa e
ainda erra o cálculo ao tentar explicar a conta
Bolsonaro teve mais encontros oficiais com deputado Osmar Terra do que com ministros
da Saúde em 2020
Todos os dias, um ciclista é morto no trânsito de São Paulo
Desde a tragédia de Mariana, ANM aplicou só 40% do dinheiro previsto para fiscalizar
barragens
Disputando reeleição por liminar, Crivella sofreu 9 pedidos de impeachment no mandato
Banco Central recolhe R$ 25 milhões em dinheiro falso por ano no Brasil; saiba qual a
nota mais falsificada
Governo Bolsonaro tem R$ 5,6 bilhões para levar Internet à periferia, mas não investe
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Com florestas em chamas, governo Bolsonaro investiu 24% a menos no combate ao fogo
em setembro
Bolsonaro gastou R$ 10 mil por dia em viagens para inaugurar obras durante dois meses
da pandemia
Justiça já barrou 392 candidatos com “ficha suja” nas Eleições 2020; saiba quem são
Com Bolsonaro no poder, Marinha gastou mais de R$ 1,1 milhão apenas em medalhas
Grajaú e Cidade Ademar lideram fila de espera de creches em São Paulo na pandemia;
veja lista por bairros
Eleições 2020 nas capitais serão termômetro para disputa presidencial em 2022
Apenas 7 mulheres foram eleitas prefeitas das capitais brasileiras nos últimos 20 anos
Enem Digital é seguro? Tire suas dúvidas sobre a primeira edição virtual da maior prova
do país
Eleições 2020: veja a lista definitiva de todos ex-fichas sujas que podem voltar a
concorrer
Número de denúncias contra ‘pancadões’ aumenta 82,5% durante a pandemia em São
Paulo
Viagens de ministros já custaram quase R$ 11 milhões no governo Bolsonaro; veja quem
são o mais 'gastões'
Vereadores chegam a custar R$ 2 mil por habitante em algumas cidades brasileiras
Governos ficam menos transparentes após grandes crises, diz pesquisador americano
Denúncias de violência contra animais em São Paulo aumentam 81,5% em 2020
Auxílio-mudança para cúpula da AGU custou mais de R$ 1 milhão em 2 anos
Médicos realizam uma denúncia a cada hora por falta de recursos durante a pandemia ao
CFM
Ministério da Saúde tem 2 milhões de testes rápidos em estoque sem previsão de
distribuição
Lista de presentes a ministros inclui camisas do Flamengo, imagens sacras, espumantes
importados e outros itens curiosos
Mulheres na política: NOVO é o partido com menor proporção de filiadas; MDB tem mais
mulheres no quadro
Da reunião ministerial à saída do país: os últimos compromissos de Weintraub como
ministro da Educação
Governo Bolsonaro estima arrecadar R$ 120 milhões por ano com florestas públicas
concedidas à iniciativa privada
Gilmar Mendes é o ministro do STF com mais pedidos de impeachment
Governo federal pagou R$ 384 bilhões a pensionistas desde 1994
Brasil gasta mais de R$ 1 bilhão em prisões, mas novas vagas suprem apenas 12% do
déficit
Governo gastou R$ 4,5 bilhões com servidores públicos em licença no ano passado
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Merenda escolar: municípios perdem R$ 34 milhões por irregularidades na prestação de
contas
12 Estados têm municípios com dívida acima do limite legal
Coronavírus: só 37% dos presídios de SP contam com equipe médica completa
Nordeste recebeu quase metade do dinheiro do PAC Saneamento
Transparência economiza dinheiro do cidadão pagador de impostos, afirma especialista
americano
São Paulo tem uma nova ação com pedido de despejo a cada 22 minutos durante
pandemia do coronavírus
Governo Bolsonaro mantém em estoque 5,6 milhões de testes para Covid-19
Hospitais universitários somam 3,4 mil profissionais afastados por Covid-19
Saiba qual propaganda governo pretendia fazer com R$ 83,9 milhões do Bolsa Família
Quantidade de cocaína apreendida no Brasil pela PF cresceu 15 vezes em 20 anos
Corona trip' de Bolsonaro aos EUA custou R$ 2 milhões aos cofres públicos; veja gastos
detalhados
1,5 mil políticos com ficha suja podem voltar a concorrer nas Eleições 2020

ANEXO II - Reportagens site
Bastidores da LAI: as dificuldades e estratégias do servidor
Após vitória do Fiquem Sabendo, pagamentos a pensionistas e aposentadoria de
inativos são publicados pela primeira vez
Governo omite pagamento de pensões frente decisão do TCU
Pensando como um advogado na hora de defender o seu pedido
A última palavra: conheça os membros da CMRI
Nota conjunta: só venceremos a pandemia com transparência
MP 928: Solicitação de Providências ao Ministro da CGU | Fiquem Sabendo e Open
Knowledge
110 mil questionaram oficialmente resultados do Enem em 2019
Região Sul recebe mais que dobro de novas concessões do Bolsa Família repassadas
ao Nordeste em 2020
SP tem 61.913 cargos de profissionais da saúde vagos
Amazonas recebe menos de 2% dos testes moleculares distribuídos no Brasil
Documentos históricos da CIA revelam tentativas de interferência no combate ao
narcotráfico no Brasil
Documentos da CIA revelam que agência monitorava atividades do Partido Comunista
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do Brasil
Veja o número de elegíveis a receber o auxílio de R$ 600 por município
PM do Ceará registrou mais de 12 mil casos de desrespeito à quarentena
PM do Rio de Janeiro não contabiliza ocorrências de desrespeito à quarentena
Fiquem Sabendo lança novo projeto com apoio do ICFJ
FS pressiona Conselho Nacional de Justiça a abrir decisões de 1ª instância
Requester's Voice: entrevista com cofundador do MuckRock, Michael Morisy
Transparência economiza dinheiro do cidadão pagador de impostos, afirma especialista
americano
Fiquem Sabendo apresenta proposta de melhoria da transparência ao Ministério
Público
O "Terrorista da FOIA" compartilha segredos sobre transparência nos EUA
Crimes de ódio: como a ProPublica supriu lacunas nos dados públicos americanos
"Os estados menos corruptos são os mais transparentes" | Entrevista David Cuillier
Editor do Washington Post: como acessar dados de empresas privadas com a FOIA
Governo federal pagou R$ 384 bilhões a pensionistas desde 1994
Governos ficam menos transparentes após grandes crises, diz pesquisador americano
Jornalismo de dados "raiz" | Entrevista com Lúcio Vaz
Como driblar negativas de acesso com base no "trabalho adicional"
Como a LGPD e a LAI vão se relacionar? Entenda o debate em 5 pontos
Repórter da ProPublica fala sobre acesso a e-mails de políticos e servidores
Como fazer a FOIA (LAI) trabalhar pra você
Governo Bolsonaro tem 99 militares comissionados na gestão socioambiental
Governo Bolsonaro tem R$ 5,6 bilhões para levar Internet à periferia, mas não investe
Repórter do The Young Turks: o nerd do acesso à informação
Pedidos anônimos e como evitar identificação do requerente na LAI
Sigilo na LAI: onde e como obter documentos secretos
Repositórios de pedidos: veja o que o governo já respondeu via LAI
Cinco assuntos de interesse público que você pode acessar com a LAI
Acordo comercial Brasil-EUA traz importantes benefícios para transparência pública
Plano sanitário para eleições nas comunidades indígenas e quilombolas é publicado a
cinco dias do primeiro turno
Governo federal gastou R$ 187 milhões para conter derramamento de óleo na costa
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FS denuncia ao TCU ausência de transparência sobre salários de servidores nas
estatais
Gestão Covas divulga dados inflados de vagas em albergues em São Paulo
Migração e-SIC para Fala.Br: Fiquem Sabendo solicita providências à CGU
Servidor-gamer: conheça o setor de games do MJ
Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas denuncia retrocesso de
transparência do Ministério da Saúde
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