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Recomendações

ABERTURA DE LINKS
Para abrir os links, clique
pressionando a tecla "Command"
no MAC ou "ALT" no Windows

FINANCEIRO
Acesse nossos relatórios
financeiros de 2019, 2020 e 2021.
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ATIVIDADES
Para conhecer todas as ações já
realizadas pela FS, veja os relatórios
de atividades 2020 e 2021 

https://fiquemsabendo.com.br/wp-content/uploads/D.-R.-E.-Fiquem-Sabendo.pdf
https://fiquemsabendo.com.br/wp-content/uploads/ECD-2021-2020-DEMONSTRACAO-DO-RESULTADO-DO-EXERCICIO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CAxZJSFXdy1w_i3AFDPxlNBpKu83nmKy/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B5PylZECI8NidJDF9miSmw5t_vYVOACFN2U8rG6-TAU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UhRvstQRiNm79RrpV_LllppefNgSM40f/view?usp=sharing


Introdução
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A agência Fiquem Sabendo tem
como missão difundir o acesso a
informações públicas, promovendo
a fiscalização do poder público pelo
cidadão e fortalecendo, assim, a
democracia participativa no Brasil. 

Este relatório destaca os impactos
mais significativos das ações que
realizamos durante 2021.

Acesso à informação, controle na mão do cidadão.

Fortalecemos o jornalismo local

Pautamos a grande imprensa

Formamos cidadãos engajados

Ampliamos a transparência pública



FIQUEM SABENDO | Relatório de Impacto

P
A

N
O

-
R

A
M

A



FIQUEM SABENDO | Relatório de Impacto

INSTITUCIONAL

Entre editoriais, reportagens e entrevistas, a Fiquem Sabendo foi citada mais
de 20 vezes por veículos relevantes da imprensa brasileira e internacional.

Referência no
acesso a informações
públicas no Brasil 

Editoriais

| NewsletterEspecial anuário jornalismo



REPERCUSÃO
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Local Independente Blog Grande Mídia Instituição

150 

100 

50 

0 

CITAÇÕES EM 2021

As informações liberadas pela nossa
equipe são usadas por toda a
imprensa nacional para produzir
reportagens de interesse público

Clipping entre janeiro e novembro

No 3º Prêmio Livre.jor de Jornalismo-Mosca, o juri escreveu: "Não dá para ignorar a
Fiquem Sabendo, que se tornou a principal referência no Brasil de desaprisionamento
de dados. Um terço das finalistas tinham ligação direta com o trabalho da agência,
passando por temas importantíssimos, nas mais diversas áreas, do aparelhamento da
gestão socioambiental ao trabalho escravo de estrangeiros no país".

https://correiodolavrado.com.br/
https://www.poder360.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://oglobo.globo.com/
https://www.folha.uol.com.br/
https://elpais.com/
https://abori.com.br/
https://educamidia.org.br/
https://livre.jor.br/denuncia-da-proxalutamida-vence-3o-premio-de-jornalismo-mosca-trofeu-rastilho-sera-dividido/
https://livre.jor.br/denuncia-da-proxalutamida-vence-3o-premio-de-jornalismo-mosca-trofeu-rastilho-sera-dividido/


Inscritos Novos
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5.000 

2.500 

0 

NEWSLETTER

É a melhor forma de distribuir conteúdo, tutoriais e
conquistas institucionais. Atingimos os editores dos
principais veículos do país e vimos o resultado
expressivo na repercussão das bases que abrimos.
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6700

A cada 15 dias, enviamos para nossos leitores a“Don’t LAI to me” (LAI é a
sigla para Lei de Acesso à Informação). A proposta é divulgar bases de
dados e documentos públicos inéditos, notícias, dicas e reportagens
produzidas sobre ou baseadas em dados obtidos via LAI. O serviço é
gratuito e tem como objetivo criar uma rede para fomentar a
transparência pública e o jornalismo investigativo. 

Aumento de 50% no
número de inscritos em
relação a 2020

8
+edições esse ano

Assinantes hoje

A newsletter segue sendo nosso principal produto

CRESCIMENTO EM 2021

2020

2021

https://fiquemsabendo.substack.com/


FIQUEM SABENDO | Relatório de Impacto

Em 2021 tivemos 4x mais visualizações
e 150 mil leitores no site

These five reporting initiatives in Latin America are
changing their communities

""

SPOILER: em 22 tem site novo!

Visualizações Leitores

750.000 

500.000 

250.000 

0 

       International Journalist's Network | IJNET

SITE

Viramos membros da Global
Investigative Journalism
Network (GIJN), uma das
principais redes internacionais 
de jornalismo investigativo

Total publicações

141

45%
+ do que em 2020

https://ijnet.org/en
https://nucleo.jor.br/reportagem/2021-08-02-ms-tweets-tratamento-covid
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VEJA MAIS: acesse a newsletter especial

As reportagens só foram
possíveis pelas vitórias
judiciais obtidas pela

Fiquem Sabendo contra a
negativa do governo federal

em divulgar as bases

PENSIONISTAS MILITARES

"

Desde 2017, a Fiquem
Sabendo cobra transparência
do governo federal sobre
pagamentos de pensões a
dependentes de servidores
públicos. O Tribunal de
Contas da União (TCU) avaliou
o nosso pedido e, em 2019,
definiu que tais informações
deveriam ser públicas. No ano
passado, uma parte dos
dados foi divulgada, com os
pagamentos de dependentes
de servidores civis, mas
militares e funcionários da
Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) ficaram de
fora, em descumprimento à
decisão do TCU. Seguimos
insistindo e movemos uma
nova denúncia em 2021, que
também teve decisão
favorável. Os dados de
militares foram, então,
liberados em 2021.

Pela primeira vez na história, 
sabemos quem são e quanto recebem
os parentes de militares pensionistas

Bruno Fonseca, repórter da Agência Pública
em reportagem da LatAm Journalism Review

https://fiquemsabendo.substack.com/p/nova-denuncia-da-fiquem-sabendo-obriga
https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/denuncia-fiquem-sabendo-tcu-pensoes-militares/
https://drive.google.com/file/d/1ZGT_VSWYm6-G7f1Dn7DAOUecGgypntzb/view
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nova-denuncia-da-fiquem-sabendo-obriga
https://latamjournalismreview.org/pt-br/articles/jornalismo-lei-de-acesso-a-informacao-pensionistas-brasil/


Editorial da Folha de S. Paulo

FIQUEM SABENDO           
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VEJA MAIS: acesse a newsletter especial

GESTÃO DA PANDEMIA

Revelamos  com exclusividade
uma série de telegramas e e-
mails que mostravam
intervenção do Itamaraty para
ajudar empresas brasileiras a
importar cloroquina  da Índia
de maneira emergencial no
combate à Covid-19. A
informação saiu no destaque
principal da capa do Estadão.

Mostramos os bastidores do governo
durante o combate à COVID-19,
abrindo documentos inéditos e
analisando a atuação dos órgãos

Ainda em parceria com o Estadão, denunciamos a tentativa do governo
de adulterar esses documentos, removendo datas e outras informações
essenciais antes de nos enviar os dados.  As informações completas
foram obtidas mais tarde pela CPI da Covid-19. 

Violação da LAI denunciada!

https://fiquemsabendo.substack.com/p/itamaraty-ocultou-telegramas-que
https://www.estadao.com.br/
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CPI da COVID-19 | Senado Federal

Citados no relatório final

Senado Notícias

Clique para assistir o vídeo!
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COVID-19 E MINISTÉRIO DA SAÚDE

Monitoramos a entrega de medicamentos para os municípios, gastos do
Ministério da Saúde, prioridades da administração e muito mais!

Ministério da Saúde
promoveu apenas um
tweet sobre vacinação
contra a Covid 

Ministério da Saúde
camuflou dezenas de
tweets sobre 'tratamento
precoce' | Núcleo
Jornalismo

Dados da portaria do MS
revelam movimentação do
suspeito lobista da Precisa

Medicamentos

Parceria com Núcleo Jornalismo

Revelamos os bastidores da gestão
do combate à pandemia do
coronavírus pelo governo federal

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://nucleo.jor.br/reportagem/2021-08-02-ms-tweets-tratamento-covid


DADOS SOCIOAMBIENTAIS

FIQUEM SABENDO | Relatório de Impacto

Em 2021, o Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para investigar a
militarização dos órgãos responsáveis pelo Meio Ambiente, Indígenas e
Quilombolas, denunciada pelo projeto em reportagem inédita.

A Fiquem Sabendo, a Transparência Brasil e a Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo (Abraji), financiadas pela Fundação
Ford, são parceiras no monitoramento de dados socioambientais
produzidos pelo poder público, com o objetivo de fiscalizar e
garantir o acesso a bases de dados e informações nessa área.

Multas ICMBio:
Derrubamos o anonimato
de quem desmatou em
unidades de conservação

Ibama inicia a temporada
do fogo com apenas 52%
do efetivo de brigadistas

Parceria com ((o)) Eco

Rubens Valente | Coluna no UOL

Governo Bolsonaro
titulou apenas 3 terras

quilombolas

https://fiquemsabendo.com.br/
https://www.transparencia.org.br/
https://www.abraji.org.br/
https://www.fordfoundation.org/our-work-around-the-world/brazil/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/reunindo-dados-abertos-de-meio-ambiente
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou?r=sy4p
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou?r=sy4p
https://www.oeco.org.br/reportagens/ibama-inicia-a-temporada-do-fogo-com-apenas-52-do-efetivo-de-brigadistas/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/volume-de-madeira-apreendida-pela


FIQUEM SABENDO +                      

Clique 
para
escutar!

https://piaui.folha.uol.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=SgvpkgQpMTI&t=3008s&ab_channel=revistapiau%C3%AD


SEGURANÇA PÚBLICA
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Newsletter Don’t LAI to me

A Fiquem Sabendo monitora periodicamente os registros de novas
armas no Brasil e também o controle de armamentos apreendidos
pelas forças de segurança. Em 2021, nossas bases foram usadas para
reportagem de capa do Estadão, em dezenas de reportagens locais
e por institutos de pesquisa, como o Fogo Cruzado. 

Em 2021, 79% das novas
armas registradas estão
nas mãos da sociedade
civil

 Empresas de segurança
'perderam', em média, 7

armas por dia nos últimos
4 anos

Parceria com El País Brasil

Homens registraram 96%
das armas no país

https://www.estadao.com.br/
https://fogocruzado.org.br/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/860-estrangeiros-foram-resgatados
https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em
https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou
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 Remover a necessidade de
esclarecer as razões ao
pedir certidões perante

órgãos públicos
 

PROJETOS DE LEI (PL)

Dos 25 anteprojetos de lei apresentados em 2021 nos legislativos
federal, estaduais e municipais, três já foram transformadas em
Projetos de Lei e seguem agora os trâmites para aprovação. 

Modificar a LGPD para
assegurar a transparência
de informações sobre
agentes públicos

Ampliar a liberdade de
expressão em face da
administração pública e
de agentes públicos

Em 2021, pela primeira vez,
adentramos o Congresso Nacional e
propusemos Projetos de Lei (PLs)

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-so-promoveu-um-tuite-sobre-vacina-contra-covid,70003797800
https://nucleo.jor.br/reportagem/2021-08-02-ms-tweets-tratamento-covid


Em janeiro deste ano, revertemos a decisão do Plenário do TCU de
deixar de receber e analisar denúncias da sociedade contra
descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Convencemos o
TCU a voltar atrás em sua decisão, tendo em vista a relevância do
acesso à informação para o controle da administração pública.

Impedimos o retrocesso

Ministro do
TCU atendeu
o pedido da
FS para
reconsiderar
a medida!
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A Fiquem Sabendo apresentou 20 denúncias  em 2021 ao Tribunal
de Contas da União e ao Ministério Público Federal por problemas
de transparência. Dentre as que foram acatadas: 

DENÚNCIAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Extravio de documentos do Conselho
Nacional de Política Criminal e Prisional

Falta de transparência dos conselhos profissionais,
como o Conselho Federal de Medicina (CFM)



TRABALHO ESCRAVO E LGPD
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Governo usa LGPD para fechar
acesso a relatórios de trabalho
escravo

Governo Bolsonaro diz que nome de
autuados por trabalho escravo é
“informação pessoal” e veta acesso

CGU decide que Ministério da
Economia não pode negar acesso a
relatório sobre trabalho escravo
com base na LGPD

CGU muda precedente e confirma
censura sobre nomes de acusados
de perpetuar trabalho escravo

Abrimos os dados dos autuados por
trabalho escravo entre 2010 e 2020

https://fiquemsabendo.substack.com/p/governo-usa-lgpd-para-fechar-acesso
https://fiquemsabendo.substack.com/p/ministerio-da-saude-promoveu-apenas
https://fiquemsabendo.substack.com/p/quem-sao-as-pessoas-que-visitaram
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
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DADOS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS

“A parceria foi perfeita, pois o Instituto
conhece os documentos e fatos históricos
e a Fiquem Sabendo sabe como libertá-
los para a sociedade. Juntos vamos fazer
um importante trabalho de reconstrução
histórica”, explica Maria Vitória Ramos,
cofundadora e diretora da agência.

Parceria | Instituto Vladimir Herzog

Fornecemos um
levantamento sobre a
frequência do uso da Lei
de Segurança Nacional
(LSN) desde a
redemocratização,
mostrando o salto no
governo Bolsonaro. Os
dados foram usados pela
Laut na produção de um
estudo que embasou
parecer para o Supremo
Tribunal Federal (STF).

https://laut.org.br/
https://laut.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Relato%CC%81rio-LSN-formatado.vf-novo.pdf
https://laut.org.br/
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SOS LAI MUNICIPAL

Alagoinha | BA

Porto Alegre | RS

Acre
Feira de Santana | BA 

Reunião com parlamentar

Abrimos  as dívidas ativas da prefeitura

Denúncias MP por
descumprimento da LAI

 Alter do Chão | PA

Manaus | AM Obtenção de dados
negados ao cidadão

Infos COVID
omitidas pela
Prefeitura

Como parte do trabalho de assessoramento jurídico e
instrucional para fomentar a transparência realizado pela
Fiquem Sabendo, em 2021, criamos um serviço de escuta para
apoiar cidadãos e jornalistas no acesso a dados municipais. 

Veja alguns exemplos de consultas atendidas:

Processando o município

Percebemos que o nome da agência já
tem força nesse ecossistema. Muitas
vezes basta refazer o pedido  do
cidadão pelo CNPJ da FS e recebemos
em dias a resposta do órgão, que
ignorava o pedido há meses
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pessoas atendidas

2400

Oficinas ministradas por ano

A formação de multiplicadores da Lei de Acesso à Informação é um eixo
estrutural das atividades da Fiquem Sabendo. Em 2021, realizamos dezenas de
oficinas e palestras. Também sediamos estágios temporários em parceria com
a faculdade de Direito do Insper, onde os estudantes produziram verbetes
para a WikiLAI e colaboraram em levantamento de transparência municipal, e
ainda tivemos cinco alunos do 2º ano de Jornalismo da ESPM em um processo
experimental de assessoria de imprensa para a Fiquem Sabendo.

Para completar, durante seis meses, a jornalista Beatriz Farrugia foi estagiária
voluntária na Fiquem Sabendo, realizando pesquisa para o mestrado na
Universidade de Birmingham (Inglaterra), e alunos do MBA da Stellenbosch
University (África do Sul) estudaram o mercado e criaram um plano de KPIs
para o novo projeto da Fiquem Sabendo, a Agenda Transparente.

EDUCAÇÃO

Orgs só em 2021

https://www.espm.br/
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia
https://www.insper.edu.br/
https://www.ucb.ac.uk/
http://www.sun.ac.za/english
https://enoisconteudo.com.br/
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LAI NAS REDAÇÕES

Esse foi, com certeza, o curso mais prático e proveitoso
sobre a LAI que já participei e agora minhas apurações e

pesquisas no geral vão ser muito mais completas!
 

Karolini Bandeira Magalhães | Correio Braziliense

""

O curso de LAI nas Redações me forneceu ferramentas,
conhecimento e confiança para não desistir diante de

negativas mal fundamentadas de órgãos públicos. O curso
também me instigou a usar a Lei de Acesso à Informação não

apenas como um último recurso para chegar a uma
informação pública, mas uma ferramenta de apuração

rotineira para planejar pautas.

 
 

"

O curso desmistificou o processo de pedido de informações
via LAI e deu dicas valiosas para evitar respostas negativas.

Levaria anos de tentativa e erro até aprender tanto!
 

Claudia Silveira | TV Globo

""

Em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
(Abraji), desenvolvemos um programa para treinar 300 jornalistas
em 10 redações pelo país. Com apoio da rede Ifex, o LAI nas
Redações conta com curso online, aulas ao vivo e e-book didático.

Victor Pinheiro Pereira - Estadão

https://www.abraji.org.br/
https://ifex.org/
https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-e-fiquem-sabendo-treinam-jornalistas-sobre-uso-da-lai-em-reportagens
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PRÊMIOS
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Com o caso dos pensionistas, a
Fiquem Sabendo foi finalista na
principal premiação de jornalismo
de dados do mundo

A reportagem “As pensões e os
bilhões da família militar” foi finalista
na principal premiação de jornalismo
de dados  do país. 

Nota de reconhecimento do júri em
categoria não prevista na premiação

3º lugar na categoria Online. Prêmio
do MJDH com a colaboração da
OAB/RS e a ARFOC-RS

Troféu Rastilho do Prêmio Jornalismo
Mosca, da associação Livre.Jor

Sigma Awards

Prêmio Cláudio Weber Abramo

Prêmio IREE de Jornalismo 

Prêmio DH de Jornalismo

Prêmio Jornalismo Mosca 

https://fiquemsabendo.substack.com/p/quem-sao-as-pessoas-que-visitaram
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
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ARTIGOS DE OPNIÃO

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/por-que-o-tcu-nao-pode-abandonar-a-lai-11022021
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/11/transparencia-sob-ataque.shtml
https://medium.com/o-jornalismo-no-brasil-em-2022/2022-ser%C3%A1-decisivo-para-a-sobreviv%C3%AAncia-da-lei-de-acesso-%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o-57c935c91507
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lai-e-lgpd-a-compatibilizacao-necessaria/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/12/governo-bolsonaro-ignora-prazos-da-lei-de-acesso-a-informacao.shtml
https://www.extraclasse.org.br/movimento/2021/11/transparencia-seguranca-de-quem/
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,policia-civil-do-rj-coloca-em-sigilo-por-5-anos-os-nomes-dos-envolvidos-em-operacao-no-jacarezinho,70003725301
https://www.conjur.com.br/2021-nov-21/10-anos-lai-trouxe-avancos-enfrenta-dificuldades
https://www.abraji.org.br/governo-bolsonaro-tem-99-militares-comissionados-na-gestao-socioambiental
https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/reportagem-matinal/camara-ignorou-pedidos-lai/
https://www.jota.info/legislativo/pl-governo-lobby-presentes-hospitalidades-fiscalizacao-13122021


FINANCIAMENTO INTERNACIONAL
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A Fiquem Sabendo foi uma das iniciativas brasileiras
vencedoras do Desafio de Inovação do Google News
Initiative (GNI). Com o financiamento, vamos construir
a primeira plataforma de monitoramento de agendas
de autoridades do Brasil, a Agenda Transparente.

Nosso projeto, Agenda
Transparente, venceu o
Desafio da Inovação da
Google News Initiative

Ganhamos edital anual do
Consulado-Geral dos EUA em São
Paulo. Com esse apoio estamos
desenvolvendo o WikiLAI

Apoio para produzir
relatório para avaliar os
impactos da LGPD na LAI,
em parceria com o Insper

https://brasil.googleblog.com/2021/07/desafio-da-inovacao-gni-2021-projetos-selecionados.html
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Informações em geral

Solicite oficinas de LAI

Doações e parcerias

contato@fiquemsabendo.com.br

contato@fiquemsabendo.com.br

mariavitoria@fiquemsabendo.com.br

Obrigada e até 2022

O próximo ano promete! Vamos desenvolver nosso primeiro projeto de
tecnologia, o Agenda Transparente, lançar a versão oficial da WikiLAI e
continuar treinando jornalistas pelo Brasil com o LAI nas Redações.

Agradecemos o seu apoio

contínuo para tornar o Brasil

transparente com a gente!

Chave PIX (CNPJ): 32.344.117/0001-89 ou contribua pelo CATARSE

Nossa equipe vai crescer ainda mais, teremos
novas parcerias a partir do início de 2022 e a
meta de financiamento vai dobrar.

mailto:contato@fiquemsabendo.com.br
mailto:contato@fiquemsabendo.com.br
mailto:contato@fiquemsabendo.com.br

