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QUEM SOMOS

Missão

A missão da agência Fiquem Sabendo (FS) 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 2021, a equipe da Fiquem Sabendo cresceu ainda mais! Atualmente, somos nove pessoas

remuneradas, entre profissionais e estagiários, além de dois voluntários extremamente

comprometidos. Veja abaixo o organograma da organização:
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Conselho Jurídico

Em 2021, a Fiquem Sabendo constituiu um Conselho Jurídico com nomes relevantes no Direito.

O Conselho tem o objetivo de apoiar a área de advocacy da organização e conectar a FS com

outras instituições, além de criar uma rede de suporte para possíveis ataques.
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Em 2021, a Fiquem Sabendo realizou oficinas e palestras para centenas de pessoas em diversos

estados brasileiros, além de ter participado de eventos nacionais e internacionais:

Fevereiro

Reunião aberta com advogados bolsistas do Instituto Ling, organizada pelos cofundadores da

FS Luiz Fernando Toledo e Bruno Morassutti.

Oficina online para cidadãos “Lei de Acesso à Informação: como usar, com a agência Fiquem

Sabendo”, promovida pelo Instituto Ling em parceria com a FS. Foram distribuídas 10 bolsas

para repórteres da Agência Mural, que promove o jornalismo em territórios periféricos.

Março

Mesa “Investigando gastos públicos com dados abertos e Lei de Acesso à Informação”, com

participação da cofundadora e diretora da FS, Maria Vitória Ramos, durante a abertura do Open

Data Day Porto Alegre, organizado pela Afonte Jornalismo de Dados em parceria com a

Unisinos Porto Alegre.

Mesa "Bate papo sobre a dificuldade de acesso a dados municipais, com Maria Vitória Ramos”,

no Open Data Day Brasília, organizado pela Open Knowledge Brasil.

Maio

Webinar “Lei de acesso à informação e fiscalização cidadã: um balanço da LAI no governo

Bolsonaro”, organizado em parceria com o Insper, com participação do cofundador da FS Bruno

Morassutti.

Live de comemoração dos 9 anos da Lei de Acesso à Informação: “Entrevista com Léo

Arcoverde” mostra os bastidores da apuração com a LAI, organizada pela Fiquem Sabendo.

Mini-curso sobre o uso da LAI para o programa de trainee da Folha de S. Paulo voltado a

profissionais negros, com o cofundador da FS Luiz Fernando Toledo.

Julho

Mesa "Dados abertos na Lei do Governo Digital", organizada pela Fundação Getúlio Vargas

(FGV), com participação da cofundadora e diretora da FS Maria Vitória Ramos e do deputado

federal Alessandro Molon (PSB-RJ).
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https://www.eventbrite.com.br/e/oficina-lei-de-acesso-a-informacao-como-usar-com-a-agencia-fiquem-sabendo-tickets-148346896561
https://www.eventbrite.com.br/e/oficina-lei-de-acesso-a-informacao-como-usar-com-a-agencia-fiquem-sabendo-tickets-148346896561
https://institutoling.org.br/explore/conheca-tres-casos-em-que-o-acesso-aos-dados-publicos-foram-fundamentais
https://www.youtube.com/watch?v=CEc30sIcYys
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SAKpw1%3Ffbclid%3DIwAR1-W7JGAjdgqnUgLxn6Gz_b0anT4ID5L-kIv5xEIzjJsoshdqy0FTgmzm8&h=AT339gKJ2104SLZjuyGSQAOkPqiQ6D2FMbfw-jDrbpDiy_bqlGuvkSc8TIJlh5Hdsc0OvGc694-5koXGE6_eVpkpQviYJqL4J5j0RAplnvrw0LeJQDjVIFEdf0SxhoJ_1PuJGvGVRQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3jSBpX-X1-dGq7KeSl0PIIE6mnuhGFFk81e6seO7vfX1etHIcH_an_kns3ey0O0m2owkmVYg9iS7iPE-GhTUUugBW6r53zUGSKeFIGvYfKoWI4FzVSZh_lMtbjST__K1V1x4_IaUMEql8X6S2Emxzr4gZ5BQxmkjykrSO_2Pm-Xb4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SAKpw1%3Ffbclid%3DIwAR1-W7JGAjdgqnUgLxn6Gz_b0anT4ID5L-kIv5xEIzjJsoshdqy0FTgmzm8&h=AT339gKJ2104SLZjuyGSQAOkPqiQ6D2FMbfw-jDrbpDiy_bqlGuvkSc8TIJlh5Hdsc0OvGc694-5koXGE6_eVpkpQviYJqL4J5j0RAplnvrw0LeJQDjVIFEdf0SxhoJ_1PuJGvGVRQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3jSBpX-X1-dGq7KeSl0PIIE6mnuhGFFk81e6seO7vfX1etHIcH_an_kns3ey0O0m2owkmVYg9iS7iPE-GhTUUugBW6r53zUGSKeFIGvYfKoWI4FzVSZh_lMtbjST__K1V1x4_IaUMEql8X6S2Emxzr4gZ5BQxmkjykrSO_2Pm-Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=4TubNyuU_rk
https://www.youtube.com/watch?v=4TubNyuU_rk
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/folha-lanca-programa-de-treinamento-destinado-a-profissionais-negros.shtml
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevento.fgv.br%2Ftransparenciagovernoaberto%3Ffbclid%3DIwAR05kzu3sRFm9Pged7b3WtqlN8ZZM5Qfvy9qah5WuNANqSjh0Bw9R-VBW9I&h=AT3Uhl789qdUy7FsGLmGctccOH7k0-vMAIQ6JAllSfw9N8zsDDOh1LsONqpDErvvDE-7uef68wkx468S34sOwV9UP2rnaOcoH3nLSnXo_A40r6nZZ_4AO02_QOI8-udw28EWKLht_Q&__tn__=-UK*F


Estágio de férias para alunos de graduação em Direito do Insper. Durante um mês, os 10 alunos

estagiários produziram verbetes para a WikiLAI, sob coordenação da gerente de projeto da FS

Taís Seibt.

Agosto

Conversa sobre jornalismo de dados e Lei de Acesso à Informação com a turma de segundo

período da faculdade de Jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com

participação da gerente de projeto da FS Taís Seibt.

Mesa “Jornalismo de dados e monitoramento ambiental” no Meeting de Jornalismo LeiaJá 10

anos, organizado em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama). As jornalistas da FS

Taís Seibt e Jéssica Botelho falaram sobre o projeto Achados e Pedidos, parceria da Fiquem

Sabendo com Abraji e Transparência Brasil, e apoio da Fundação Ford.

Oficina “Lei de Acesso: A chave para todas as portas”, com a diretora da FS Maria Vitória Ramos,

na Law Disruption Week, organizada pela AB2L para milhares de advogados em todo país.

Seminário “Transparência e Acesso à Informação no Itamaraty | Programa Renascença”, com

Setembro

Aula magna para o curso online “Governança e Compliance no Setor Público em Contexto de

Crise”, ministrado pela Escola de Educação Executiva do Insper.

Mesa “Converse ao vivo com vencedores do Desafio de Inovação da Google News Initiative”,

no 16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, com a participação da

diretora da FS Maria Vitória Ramos.

Mesa ao vivo “Conheça projetos e ferramentas da Abraji e de seus parceiros”, durante o 16º

Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji.

Live “Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados”, organizada pelo Data

Privacy Brasil, com participação da diretora da FS Maria Vitória Ramos.

Mini-curso para trainees de O Estado de S. Paulo, com o cofundador da FS Luiz Fernando

Toledo.

Mini-curso para trainees de ciência e saúde da Folha de S. Paulo, com o cofundador da FS Luiz

Fernando Toledo.

Outubro
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823357993158021120/
https://wikilai.fiquemsabendo.com.br/wiki/Categoria:Legisla%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=so23b75hA0o
https://m.leiaja.com/noticias/2021/08/12/lives-leiaja-celebra-10-anos-debatendo-jornalismo/
https://m.leiaja.com/noticias/2021/08/12/lives-leiaja-celebra-10-anos-debatendo-jornalismo/
https://www.achadosepedidos.org.br/
https://t.co/jBV6JF1giq?amp=1
https://www.youtube.com/watch?v=DRAMZvn6_-U&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LbH0YGuCz_w


Aula magna para o curso presencial “Governança e Compliance no Setor Público em Contexto

de Crise”, ministrado pela Escola de Educação Executiva do Insper.

Mesa sobre dados no jornalismo para alunos de jornalismo da Unisagrado (Bauru), com o

cofundador da FS Luiz Fernando Toledo.

Minicurso "Como evitar e recorrer as negativas na LAI", no 5.º Congresso Internacional de

Jornalismo de Educação da Jeduca, com a diretora e cofundadora da FS Maria Vitória Ramos.

Curso “LAI nas redações” para jornalistas do Estadão e do Correio Braziliense, ministrado pela

Fiquem Sabendo, organizado pela Abraji e financiado pela rede Ifex.

Bate-papo com jornalistas e estudantes participantes do programa de diversidade do Nexo, com

a participação da diretora da FS Maria Vitória Ramos.

Roda de conversa sobre Dados Abertos, durante a Python Brasil 2021, com a participação do

cofundador da FS Bruno Morassutti.

Curso “Acceso a la Información y Desarrollo Sostenible”, promovido pela Unesco em parceria

com o Instituto de Acceso a la Información de Honduras.

Novembro

Live Educação Midiática e o Acesso à Informação, do Instituto Palavra Aberta para o canal

EducaMídia no Youtube, com a participação da gerente de projeto da FS Taís Seibt, falando

sobre o lançamento da WikiLAI.

Curso “LAI nas redações” para jornalistas do Grupo Globo, ministrado pela Fiquem Sabendo,

organizado pela Abraji e financiado pela rede Ifex.

Painel LAI em tempos de LGPD, do CodaBr21, organizado pela Open Knowledge Brasil, com

participação da diretora e cofundadora da FS Maria Vitória Ramos.

Live Lançamento WikiLAI: 10 anos da Lei de Acesso à Informação, organizada pela Fiquem

Sabendo para o lançamento do projeto financiado pela Embaixada e Consulados dos EUA no

Brasil.

Dezembro

Mesa virtual sobre o "Poder Militar" na 12ª Conferencia Latinoamericana de Periodismo de

Investigación - Colpin, realizada pelo Instituto Prensa y Sociedad IPYS, com participação da

diretora da FS Maria Vitória Ramos.
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https://jeduca.org.br/noticia/curso-ensina-o-caminho-para-driblar-negativas-a-pedidos-via-lai
https://www.youtube.com/watch?v=M2H44tQA_b8
https://www.youtube.com/watch?v=lWCDaP6IIeU
https://www.youtube.com/watch?v=0HNmlHd5KD8
https://www.youtube.com/watch?v=DVJFNxZn9jo


Oficina online Como usar a LAI para cobrir educação, em parceria com a Jeduca, ministrada

pelo cofundador da FS Leo Arcoverde. O curso teve uma seção especial da WikiLAI sobre

Educação como material didático de apoio.

Painel no 1º Seminário de Transparência, Integridade e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre,

organizado pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, com apoio da

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Porto Alegre. Participação

do cofundador da FS Bruno Morassutti e da gerente de projeto Taís Seibt.

Webinar “Acesso à Informação e Privacidade: Um Embate Desnecessário”, organizado pela

Fiquem Sabendo em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo.

PARCERIAS

Universidades

ESPM ComCorp | Sob coordenação dos professores Patrícia Guimarâes Gil e Antônio da Rocha,

cinco alunos do 2º ano de Jornalismo da ESPM conduziram um processo experimental de

assessoria de imprensa para a Fiquem Sabendo. Como resultado, apresentaram um relatório

com avaliação da projeção de imagem da agência e sugestões de melhorias.

Insper | Em 2021, a Fiquem Sabendo criou um laço estreito com o Insper, em diversos setores da

organização. No primeiro semestre, realizamos em conjunto um evento para comemorar os 9

anos da LAI e fazer um balanço da transparência no governo atual. Durante o mês de julho, 10

alunos da graduação em Direito realizaram um estágio de férias na FS. Sob coordenação da Taís

Seibt os alunos produziram verbetes para o WikiLAI sobre legislações complementares à LAI. No

segundo semestre, o setor de Educação Executiva nos convidou para ministrar duas aulas

magnas para os cursos de Compliance no setor público. Finalmente, o departamento de

Jornalismo nos procurou para fazer um relatório sobre o uso da LGPD para negar pedidos de

acesso à informação. E ainda, durante a Clínica de Férias, em dezembro, estudantes de Direito

fizeram um levantamento sobre a transparência ativa de tribunais estaduais e da qualidade da

transparência passiva de capitais estaduais, além de produzir novos verbetes para a WikiLAI.

INGLATERRA - University of Birmingham | Durante seis meses, a jornalista Beatriz Farrugia foi

estagiária voluntária na Fiquem Sabendo, realizando pesquisa para o mestrado na Universidade

de Birmingham.

ÁFRICA DO SUL - Stellenbosch University | Alunos do MBA da universidade estudaram o

mercado e criaram um plano de KPIs para o novo projeto da Fiquem Sabendo, a Agenda

Transparente.

7

https://www.youtube.com/watch?v=oalulE1dV3M
https://wikilai.fiquemsabendo.com.br/wiki/Categoria:LAI_na_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://wikilai.fiquemsabendo.com.br/wiki/Categoria:LAI_na_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://prefeitura.poa.br/smtc/noticias/seminario-debate-transparencia-de-dados-e-mecanismos-de-controladoria
https://www.youtube.com/watch?v=goYL_NStXBc
https://youtu.be/4TubNyuU_rk
https://youtu.be/4TubNyuU_rk


Instituições

Abraji | Desenvolvemos um programa de formação para jornalistas, o projeto LAI nas Redações,

em parceria com a Abraji. Para mais detalhes, veja a seção Projetos neste relatório.

Transparência Brasil e Abraji | Pelo segundo ano consecutivo, a Fiquem Sabendo atuou no

monitoramento de dados socioambientais para o projeto Achados e Pedidos, em parceria com

Transparência Brasil e Abraji, e com financiamento da Fundação Ford. Para mais detalhes, veja a

seção Projetos neste relatório.

Agência Bori | Dentro do trabalho desenvolvido no projeto Achados e Pedidos, a Fiquem

Sabendo articulou a divulgação de relatórios via plataforma de conteúdo da Bori. Para mais

detalhes, veja a seção Projetos neste relatório.

Instituto Wladimir Herzog | A busca por dados públicos históricos é o mote da parceria instituida

entre FS e Instituto Wladimir Herzog. Uma seção especial na newsletter Don’t LAI to me passa a

ser dedicada à publicação dos dados. A parceria prevê a busca e acesso a dados e documentos

históricos no Brasil.

International Center for Journalists (ICFJ) | Pelo segundo ano consecutivo, recebemos uma

bolsa do ICFJ para fortalecer o trabalho da newsletter Don't LAI to me. Este ano, criamos a seção

“Dados da Saúde”, com tutoriais da jornalista Fabiana Cambricoli e refizemos a identidade visual.

Open Knowledge Brasil (OKBR) | Parceiras desde o início em diversas frentes, as duas

organizações protocolaram denúncia conjunta ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a

transparência de pensões pagas a ex-agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Data Privacy BR | Cooperação na promoção de debates sobre Lei de Acesso à Informação (LAI)

e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a publicação de um artigo conjunto na Folha

de S. Paulo.

Fórum de Direito de Acesso à Informações Públicas | Como membro do Fórum, 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 2021,

participamos de mobilização contra dispositivo legal, previsto na Lei Federal 14.129/2021, que

permitiria a cobrança para fornecimento de dados públicos. Também pedimos providências ao

TCU para reversão da decisão de não receber denúncias por descumprimento da LAI e ao

Senado Federal para a reativação do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado.

Ainda, lideramos a publicação de dois manifestos. Em junho, na Semana Mundial do Meio

Ambiente, o manifesto "Sem transparência, não há sustentabilidade" foi assinado por 35

organizações, incluindo Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Instituto Socioambiental -
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https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-e-fiquem-sabendo-treinam-jornalistas-sobre-uso-da-lai-em-reportagens#:~:text=O%20projeto%20%E2%80%9CLAI%20nas%20Reda%C3%A7%C3%B5es,pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o.
https://www.transparencia.org.br/
http://www.abraji.org.br/
http://t.co/QgKVJtQkHi
https://www.achadosepedidos.org.br/publicacoes
https://abori.com.br/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/preco-da-gasolina-sobe-46-em-um-ano
https://fiquemsabendo.substack.com/p/vacinas-infantis-em-2020-tiveram
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/11/transparencia-sob-ataque.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/11/transparencia-sob-ataque.shtml
https://informacaopublica.org.br/
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/por-que-o-tcu-nao-pode-abandonar-a-lai-11022021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/por-que-o-tcu-nao-pode-abandonar-a-lai-11022021
https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Manifesto-TransparenciaSocioambiental%20.pdf


ISA e Greenpeace. Em novembro, o manifesto LAI e LGPD, alertando para os riscos da LGPD no

acesso à informação, teve a assinatura de 27 organizações.

Frente Parlamentar Indígena | A organização disponibilizou à Fiquem Sabendo documento

sobre proposições legislativas referentes aos povos originários tramitando no Congresso

Nacional, como subsídio para o monitoramento de dados socioambientais.

Base dos Dados | Compartilhamos bases de dados inéditas abertas pela Fiquem Sabendo com

a equipe da BD, que oferece o acesso ao data lake público.

Agência Pulse, Inesc e outros | Apoio às campanhas “Só acredito vendo”, sobre transparência

de isenções fiscais, e Caixa-aberta Vacinas, sobre transparência de dados de vacinação contra a

Covid-19.

Órgãos públicos

5º Plano de Governo Aberto - Fomos convidados pela Controladoria-Geral da União (CGU) para

ajudar o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ibama a criar e atingir metas de transparência

pública para a Open Government Partnership. Participamos da construção do plano referente ao

Licenciamento Ambiental.

Transparência Goiás - Por meio de ações de advocacy, contribuímos para que o governo do

Estado de Goiás efetivamente implementasse sua Comissão Mista de Reavaliação de

Informações, colegiado que analisa recursos de acesso à informação em última instância.

Veículos de imprensa

Pull pensionistas militares | Após a conquista histórica dos dados de pensões pagas a

dependentes de militares, organizamos novamente uma força-tarefa de jornalistas, a exemplo do

que foi feito em 2020, para repercutir os dados em veículos como O Estado de S. Paulo, Folha

de S. Paulo, El País, Agência Pública, Gazeta do Povo, Metrópoles e muitos outros. Contamos

com apoio dos cientistas de dados Álvaro Justen, do Brasil i.o, e Fernando Barbalho, além de

Bernardo Baron, à época colaborador da FS.

Revista piauí - seção Igualdades | Publicamos reportagens para a seção Igualdades da revista

piauí com dados sobre madeira ilegal, pensões militares, trabalho análogo à escravidão e 10

anos da Lei de Acesso à Informação.

Núcleo | Em parceria com o Núcleo Jornalismo, publicamos reportagem mostrando que o

Ministério da Saúde fez 37 publicações explícitas sobre "tratamento precoce" para Covid-19 em

seu perfil no Twitter desde o início da pandemia.
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https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/manifesto-contra-lgpd-negar-informacoes/
https://www.soacreditovendo.org.br/
https://transparenciavacina.org.br/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nova-denuncia-da-fiquem-sabendo-obriga
https://ijnet.org/pt-br/story/o-jornalismo-que-acabou-com-falta-de-transpar%C3%AAncia-das-pens%C3%B5es-no-brasil
https://ijnet.org/pt-br/story/o-jornalismo-que-acabou-com-falta-de-transpar%C3%AAncia-das-pens%C3%B5es-no-brasil
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,filhas-solteiras-de-militares-recebem-ate-r-117-mil-mensais-mostram-dados-publicos-ineditos,70003766685?fbclid=IwAR1Fk6xxIp4o6oe456yMlSWi07_Bm-lq1g51sHm0FizixgleOom6E6n6Xlo
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/07/custoso-anacronismo.shtml?fbclid=IwAR0jY347TCENsqG24RBgMCawFA112W2Re40bV3iGuZZpM48QT8GMSBH-KT8
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/07/custoso-anacronismo.shtml?fbclid=IwAR0jY347TCENsqG24RBgMCawFA112W2Re40bV3iGuZZpM48QT8GMSBH-KT8
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-06/defesa-gasta-mais-de-meio-bilhao-por-ano-com-pensoes-acumuladas-pagas-a-parentes-de-militares.html
https://apublica.org/2021/07/governo-paga-r-12-milhao-por-mes-a-herdeiras-de-militares-acusados-de-crimes-na-ditadura/?fbclid=IwAR0u4NW0w2B7O18vglTpJrIKYo32tRMuFFSm3WXWrIf6L7hmDcQg7_AEhRg
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/folha-de-militares-aposentados-revela-marajas-do-governo-bolsonaro/
https://www.metropoles.com/brasil/registros-mostram-400-filhas-pensionistas-de-militares-como-socias-de-empresas-milionarias
https://piaui.folha.uol.com.br/pau-machado-fim-do-caminho/
https://piaui.folha.uol.com.br/as-pensoes-e-os-bilhoes-da-familia-militar/
https://piaui.folha.uol.com.br/servidao-que-persiste/
https://piaui.folha.uol.com.br/pandemia-sem-transparencia/
https://piaui.folha.uol.com.br/pandemia-sem-transparencia/
https://www.nucleo.jor.br/reportagem/2021-08-02-ms-tweets-tratamento-covid/


UOL - Rubens Valente | O jornalista, especializado na cobertura socioambiental, repercutiu

relatório do projeto Achados e Pedidos na reportagem “Governo Bolsonaro titulou apenas 3

terras quilombolas, aponta relatório”.

El País | Reportagem “Empresas de segurança ‘perderam’, em média, 7 armas por dia nos últimos

5 anos” adiantou com exclusividade dados obtidos pela Fiquem Sabendo.

O Eco | Levantamento do projeto Achados e Pedidos sobre contratação de brigadistas para a

temporada de incêndios florestais foi publicado em primeira mão pelo site de jornalismo

ambiental ((o))Eco.

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

é gratuito e tem como objetivo criar uma rede para fomentar a transparência pública e o controle

social.

Em 2021, a newsletter conquistou 1.781 novos assinantes, totalizando 6.684 usuários

cadastrados*. Este ano, foram 28 edições da newsletter, entre regulares e especiais. No total,

nossa equipe abriu e distribuiu gratuitamente 128 bases de dados e/ou documentos públicos

inéditos.

*Dados coletados até dia 17 de dezembro de 2021

Veja as edições deste ano:

#71 – Derrubamos o anonimato de quem desmatou em unidades de conservação

#70 – Preço da gasolina subiu acima da média nacional em 10 estados: veja os dados do seu

#69 – Número de acidentes aéreos em MG é o maior em seis anos

#68 – O governo Bolsonaro fechou o acesso à lista dos já autuados por trabalho escravo. Nós a

abrimos

#67 – Vacinas infantis em 2020 tiveram pior cobertura em 25 anos no Brasil

#66 – Governo só impulsionou postagens sobre auxílio-emergencial nas redes em 2021; custo é

de R$ 1,2 milhão

#65 – Empresas de segurança ‘perderam’, em média, 7 armas por dia nos últimos 4 anos

#64 – Veja como o governo vem usando a lei de proteção de dados para negar informações
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https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/04/16/governo-bolsonaro-titulacao-territorios-quilombolas.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/04/16/governo-bolsonaro-titulacao-territorios-quilombolas.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-13/empresas-de-seguranca-perderam-em-media-7-armas-por-dia-nos-ultimos-5-anos.html?ssm=TW_BR_CM&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1631527804
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-13/empresas-de-seguranca-perderam-em-media-7-armas-por-dia-nos-ultimos-5-anos.html?ssm=TW_BR_CM&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1631527804
https://oeco.org.br/reportagens/ibama-inicia-a-temporada-do-fogo-com-apenas-52-do-efetivo-de-brigadistas/
https://fiquemsabendo.substack.com/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou
https://fiquemsabendo.substack.com/p/preco-da-gasolina-sobe-46-em-um-ano
https://fiquemsabendo.substack.com/p/numero-de-acidentes-aereos-em-mg
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
https://fiquemsabendo.substack.com/p/o-governo-bolsonaro-quis-esconder
https://fiquemsabendo.substack.com/p/vacinas-infantis-em-2020-tiveram
https://fiquemsabendo.substack.com/p/governo-gasta-r-12-milhao-com-publicidade
https://fiquemsabendo.substack.com/p/governo-gasta-r-12-milhao-com-publicidade
https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em
https://fiquemsabendo.substack.com/p/veja-como-o-governo-vem-usando-a


#Especial CPI – CPI da Covid pediu, a FS já tinha os dados

#63 – Quem são as pessoas que visitaram sete ministérios do governo federal

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

#Especial Pensionistas – Pensionistas devem R$ 2,2 bilhões em impostos para a União

#61 – 860 estrangeiros foram resgatados de trabalho escravo nos últimos 14 anos

#60 – Soldados de baixo escalão foram detidos por pedir auxílio emergencial

#Especial Pensionistas – Nova denúncia da Fiquem Sabendo obriga governo a abrir

“caixa-preta” de pensões a militares

#59 – Volume de madeira apreendida pela PF neste ano já é o maior desde 2018

#Especial – Itamaraty ocultou telegramas que mostram apoio de Bolsonaro à importação de

cloroquina

#58 – Governo usa LGPD para fechar acesso a relatórios de trabalho escravo

#57 – Vacinas, cloroquina e Itamaraty: como acessar telegramas diplomáticos

#56 – Estamos processando a Abin por menos sigilo com documentos públicos. E você pode

nos ajudar

#55 – Ministério da Saúde é a pasta que mais ignora a LAI

#54 – Comitê da Covid alertou sobre falta de comunicação e desinformação sobre vacinas

#53 – A queda no orçamento dos órgãos de proteção ambiental no Brasil

#52 – Veja para onde foram os remédios distribuídos pelo governo federal na pandemia

#51 – Documentos mostram tropeços do governo federal com desinformação na pandemia

#50 – Exército ignorou empresas que ofereceram insumos para cloroquina em outros anos em

certame durante a pandemia

#49 – Parecer do TCU poupa Bolsonaro, mas vê “prejuízo ao erário” com fabricação excessiva

de cloroquina

#48 – Quem são e quanto recebem os servidores militares que atuam nas escolas

cívico-militares

Para acessar as edições de 2020 e 2019 clique aqui.

Propostas Legislativas

Em 2021, a Fiquem Sabendo ampliou sua atuação jurídica por meio da proposição de

anteprojetos de lei com o objetivo de regulamentar e ampliar a transparência no Brasil.

Nacionais

Projeto de Lei - Transparência de Atos Normativos | Em março, elaboramos Projeto de Lei
Complementar (PLP) com a finalidade de conferir transparência à atividade de produção de
normas pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
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https://fiquemsabendo.substack.com/p/cpi-da-covid-pediu-a-fs-ja-tinha
https://fiquemsabendo.substack.com/p/quem-sao-as-pessoas-que-visitaram
https://fiquemsabendo.substack.com/p/ministerio-da-saude-promoveu-apenas
https://fiquemsabendo.substack.com/p/pensionistas-devedores
https://fiquemsabendo.substack.com/p/860-estrangeiros-foram-resgatados
https://fiquemsabendo.substack.com/p/soldados-foram-detidos-por-pedir
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nova-denuncia-da-fiquem-sabendo-obriga
https://fiquemsabendo.substack.com/p/nova-denuncia-da-fiquem-sabendo-obriga
https://fiquemsabendo.substack.com/p/volume-de-madeira-apreendida-pela
https://fiquemsabendo.substack.com/p/itamaraty-ocultou-telegramas-que
https://fiquemsabendo.substack.com/p/itamaraty-ocultou-telegramas-que
https://fiquemsabendo.substack.com/p/governo-usa-lgpd-para-fechar-acesso
https://fiquemsabendo.substack.com/p/vacinas-cloroquina-e-itamaraty-como
https://fiquemsabendo.substack.com/p/estamos-processando-a-abin-por-menos
https://fiquemsabendo.substack.com/p/estamos-processando-a-abin-por-menos
https://fiquemsabendo.substack.com/p/ministerio-da-saude-e-a-pasta-que
https://fiquemsabendo.substack.com/p/comite-da-covid-alertou-sobre-falta
https://fiquemsabendo.substack.com/p/a-queda-no-orcamento-dos-orgaos-de
https://fiquemsabendo.substack.com/p/veja-para-onde-foram-remedios-comprimidos?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMzY5NDY0MSwiXyI6IlR0N1dlIiwiaWF0IjoxNjE2MDA2NTI2LCJleHAiOjE2MTYwMTAxMjYsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.dz5y9FP6Dupr-0pteZuZZBnLINokLDuQVWsW6eBPnFg
https://fiquemsabendo.substack.com/p/documentos-mostram-tropeos-do-governo?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMjk4NjcyOCwiXyI6IkdCVkRjIiwiaWF0IjoxNjE0OTgxMzYzLCJleHAiOjE2MTQ5ODQ5NjMsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.gt6Fn23zyB5IH1UlaojHe3qWB3AWlu0pvGITBqNMLsI
https://fiquemsabendo.substack.com/p/em-compra-durante-pandemia-exrcito?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMjUxOTMyOSwiXyI6InhZRjZTIiwiaWF0IjoxNjEzNDg1MTc4LCJleHAiOjE2MTM0ODg3NzgsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.QOKZKD5tCmEItOPserklrUruTuD3OC5s6KX9LWdp_So
https://fiquemsabendo.substack.com/p/em-compra-durante-pandemia-exrcito?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMjUxOTMyOSwiXyI6InhZRjZTIiwiaWF0IjoxNjEzNDg1MTc4LCJleHAiOjE2MTM0ODg3NzgsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.QOKZKD5tCmEItOPserklrUruTuD3OC5s6KX9LWdp_So
https://fiquemsabendo.substack.com/p/tcu-poupa-bolsonaro-mas-v-prejuzo?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMjA2MDg1NywiXyI6ImE5dzJaIiwiaWF0IjoxNjEyNDYxNjQzLCJleHAiOjE2MTI0NjUyNDMsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.jgD6-N_p4ehDXJcjB-zVPvekx86GbZz5cwr_Q2weinQ
https://fiquemsabendo.substack.com/p/tcu-poupa-bolsonaro-mas-v-prejuzo?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMjA2MDg1NywiXyI6ImE5dzJaIiwiaWF0IjoxNjEyNDYxNjQzLCJleHAiOjE2MTI0NjUyNDMsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.jgD6-N_p4ehDXJcjB-zVPvekx86GbZz5cwr_Q2weinQ
https://fiquemsabendo.substack.com/p/quem-so-e-quanto-recebem-os-servidores?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMTYxNjg5NiwiXyI6IlNSOS81IiwiaWF0IjoxNjExMDc5NDA3LCJleHAiOjE2MTEwODMwMDcsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.USL5-YOCAO1ghuF0-sufz-dr4TPRzQo7-9tik6PGrKo
https://fiquemsabendo.substack.com/p/quem-so-e-quanto-recebem-os-servidores?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyNDQ4MjI1LCJwb3N0X2lkIjozMTYxNjg5NiwiXyI6IlNSOS81IiwiaWF0IjoxNjExMDc5NDA3LCJleHAiOjE2MTEwODMwMDcsImlzcyI6InB1Yi0xMDI3MiIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.USL5-YOCAO1ghuF0-sufz-dr4TPRzQo7-9tik6PGrKo
https://fiquemsabendo.com.br/dont-lai-to-me-newsletter-fiquem-sabendo/
https://docs.google.com/document/d/1dAbKGaWNmSEFxf9AWShNf01zLIX2gLFC/edit
https://docs.google.com/document/d/1dAbKGaWNmSEFxf9AWShNf01zLIX2gLFC/edit


Pedido de Providências - Uso de CAPTCHAS | Em abril, juntamente com a deputada Adriana
Ventura (NOVO), sugerimos ao Ministério da Economia, por meio de indicação parlamentar, a
edição de norma regulamentar disciplinando o uso de CAPTCHA no acesso às informações
públicas disponibilizadas na internet pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
de forma a restringir sua utilização aos casos estritamente necessários para a manutenção da
segurança dos sistemas digitais e a preservação de dados pessoais.

Anteprojeto de Lei - Desvio de finalidade da pessoa jurídica | Em abril, elaboramos anteprojeto
de lei a fim de estabelecer hipóteses legais de ato ilícito para fins de identificação de desvio de
finalidade da pessoa jurídica.

Anteprojeto de Lei - Auditoria do SUS | Em maio, elaboramos anteprojeto de lei que visa
aprimorar a transparência das atividades da Auditoria Nacional do Sistema Único de Saúde,
estabelecendo mecanismos de padronização da auditoria do SUS e ampliando a quantidade e
qualidade de informações públicas disponíveis sobre execução orçamentária na área da saúde.

Anteprojeto de Lei - Dados pessoais em formato aberto | Em maio, elaboramos anteprojeto a
fim de alterar a Lei nº 9.507, de 12 de Novembro de 1997, para assegurar ao titular de dados o
direito de obter informações que estejam em mídia eletrônica em formato aberto.

Projeto de Lei - Exigência de Motivação em Certidões | Em junho, juntamente com a deputada
Adriana Ventura (NOVO), a Fiquem Sabendo propôs, por meio de PL, sugeriu alterar a Lei nº
9.051, de 18 de maio de 1995, para remover a necessidade de esclarecer os fins e razões do
pedido de certidão.

Projeto de Lei - Divulgação de Informações pela Fazenda Pública | Em junho, juntamente com o
senador Randolfe Rodrigues (PSOL), propusemos, por meio de PL, alterar a Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), para permitir à Fazenda Pública a divulgação de
confirmação de informação prestada por beneficiário de ação ou programa que acarrete
despesa pública e divulgar incentivo ou benefício tributário de natureza setorial cujos
beneficiários sejam pessoas jurídicas.

Anteprojeto de Lei - Transparência e governança de fundações e associações | Em junho,
também elaboramos um PL a fim de alterar a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para ampliar a transparência e governança de
associações e fundações privadas.

Anteprojeto de Lei - Fortalecimento de execuções cíveis | Em junho, propusemos alterar o
Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para fortalecer processos de
execução civil de dívidas.

Anteprojeto de Lei Transparência das JARIs | Em junho, elaboramos um anteprojeto para alterar
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) para ampliar a
transparência sobre as atividades das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2278034
https://docs.google.com/document/d/1ualrC5VyarQlcD7RisKO9u_KstJ5Abj_/edit
https://docs.google.com/document/d/1ualrC5VyarQlcD7RisKO9u_KstJ5Abj_/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y83Yo12bC5pOi1f2OToUhGBCws469RXrVBQz2P8Jz7w/edit
https://docs.google.com/document/d/1hch38RutlO39DCnL41eHdMWJDIDTUqdhPhdj-czRpGc/edit
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2285925
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2208695
https://docs.google.com/document/d/1Y5fB-zOb2YfwveXETN7P7bFaheilWtKMFNXdhl_Ot7U/edit#
https://docs.google.com/document/d/1ba0QltyBb-N4fI24hx3Ek6b3i3qQQsQhfZTEtD_-180/edit
https://docs.google.com/document/d/1jj3ga724l5ptwOMtvMeZWAfDKXQToouuVIHCM72rufA/edit


Anteprojeto de Lei - Transparência dos Regimes Próprios de Previdência Social | Em junho,
propusemos alterar a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 para ampliar a transparência e
governança dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal.

Projeto - Lei LGPD e Agentes Públicos | Em setembro, também sugerimos, juntamente com a
deputada Adriana Ventura (NOVO), um PL que propõe alterar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, para assegurar a transparência de informações sobre agentes públicos e agentes privados
que recebam ou gerenciem recursos públicos.

Projeto de Lei - Liberdade de Expressão frente a Agentes Públicos | Em outubro, juntamente
com a deputada Adriana Ventura (NOVO), elaboramos um projeto de lei que procura ampliar e
promover o direito de liberdade de expressão em face da administração pública e dos agentes
públicos.

Municipais

Consulta - PL de dados abertos em SP | A vereadora Cris Monteiro (Novo), pediu a opinião da

Fiquem Sabendo em relação ao projeto de lei de dados abertos em São Paulo.

Denúncias

Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério Público Federal (MPF)

Todas as denúncias protocoladas junto ao TCU foram devidamente adaptadas e encaminhadas
ao Ministério Público Federal (MPF).

Pensionistas [Geral]  | Em janeiro, a Fiquem Sabendo denunciou ao TCU, objetivando a
disponibilização por transparência ativa das informações relacionadas aos pensionistas da
União.

Pensionistas [ABIN] | Em janeiro, a Fiquem Sabendo apresentou denúncia sobre a
disponibilização por transparência ativa das informações relacionadas aos pensionistas da
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Abertura do SISOBI | Em março, fizemos uma denúncia requerendo a abertura da base do
Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI), do INSS.

Ato conjunto CGU/ME - Decreto Federal 9.781/2019 | Em março, denunciamos a inércia da CGU
e do ME por não elaborarem ato normativo conjunto regulamentando o Decreto Federal
7.891/2019.
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https://docs.google.com/document/d/1RPlu-X2FkrjOgF7jgwDqp6zcQpDxAwecAk0QKqM8XHs/edit
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2298016
https://docs.google.com/document/d/1jq0vqc98jWewh3z-5S-H9jxB1J3Vbly9by0R8v0lyn0/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1JDUUfPudCZNZ_vhepfa1pwlhGAGUwTZw
https://drive.google.com/drive/folders/1JDUUfPudCZNZ_vhepfa1pwlhGAGUwTZw
https://drive.google.com/drive/folders/1Qp0KBXvlAzUx7x8Bc7l9h7QaNuurJK8z
https://drive.google.com/drive/folders/126pERStHAcKQbayyHc7hwy4YIFXJubZV
https://drive.google.com/drive/folders/126pERStHAcKQbayyHc7hwy4YIFXJubZV


Cadastro Ambiental Rural (CAR) | Em março, as organizações que compõem o projeto Achados
e Pedidos protocolaram uma denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a ausência e
desatualização de dados de titulares de imóveis rurais no Sistema Nacional de Cadastro
Ambiental Rural (Sicar). (íntegra da denúncia) (Repercussão Revista Globo Rural - impresso e web)

INSS - Aplicação de multas à titulares de cartórios | Em março, denunciamos a negligência do
INSS em face à sua obrigação de verificar a veracidade das informações prestadas pelos
titulares de cartórios, bem como de aplicar multas em casos de fornecimento de informações
incorretas.

Inclusão dos militares do CEAF | Em março, protocolamos denúncia requerendo a inclusão dos
servidores militares expulsos ou considerados indignos para o oficialato no Cadastro de
Expulsões da Administração Pública Federal (CEAF).

Transparência no Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) | Em março, apontamos a escassez
de normativos regulamentando a atuação do MPTCU, que não possui sequer regimento interno.
São solicitadas providências no sentido de estabelecer critérios mínimos de transparência ativa e
passiva a serem observados pelo MPTCU.

Extravio de documentos do CNDH | Em abril, protocolamos Denúncia relatando o extravio dos
documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e solicitando a
instauração de procedimentos investigativos para apurar o ocorrido.

CAR e SICAR | Em junho, juntamente com outras organizações, protocolamos denúncia junto ao
TCU sobre a ausência e desatualização de dados de titulares de imóveis rurais no Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

Ministérios Públicos Estaduais

Recursos no e-SIC do Amazonas | Em julho, protocolamos denúncia junto ao Ministério Público
do Amazonas, a fim de denunciar que o e-SIC do Estado do Amazonas não permite que o
usuário recorra das decisões proferidas em primeira instância.

Solicitações de providências

Controladoria Geral da União (CGU)

Solicitação - Denúncias contra o CNPQ | Em março, solicitamos que denúncias apresentadas em
2020 contra o CNPQ, em razão de não fornecimento de informações públicas cujo acesso já
havia sido deferido pelo próprio órgão, fossem finalmente analisadas e julgadas.
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Solicitação - Correção de links no portal da Transparência | Em março, solicitamos a correção
de alguns links disponibilizados no Portal da Transparência que estavam com problemas. O
órgão respondeu que efetuaria a atualização requerida.

Solicitação - Correção de bug no Sistema do Fala BR | Em março, também solicitamos correção
de bug que dificultava o acesso a manifestações protocoladas no Fala BR.

Solicitação - Correções no Sistema do Fala BR | Solicitamos, ainda em março, a correção de um
problema no sistema do Fala BR, requerendo que o status de denúncias efetuadas por cidadãos
contasse como “concluídas” apenas após a sua análise pela CGU,  e não antes desse momento.
O órgão armazenou a solicitação em seu banco para futuras melhorias.

Descumprimento da Política Nacional de Dados Abertos | Em maio, denunciamos à CGU sete
órgãos do governo federal, por não elaborarem nem publicarem Planos de Dados Abertos
(PDAs) desde julho de 2016, descumprindo o Decreto federal 8.777/2016, que criou a Política
Nacional de Dados Abertos.

Solicitação - Uso de captchas pelo Licitações-e | Em maio, solicitamos que a CGU tomasse as
medidas necessárias para que a plataforma Licitações-e, mantida pelo Banco do Brasil, não mais
utilizasse captchas para restringir o acesso automatizado à plataforma. O órgão respondeu que
daria início às tratativas junto ao Banco do Brasil para compreender o funcionamento do sistema
e cobrar sua adequação à legislação, no que se refere à Política de Dados Abertos, no menor
espaço de tempo possível.

Solicitação de Melhorias no Fala BR - inclusão de órgãos não vinculados ao Poder Executivo
Federal | Em julho, solicitamos melhorias na Plataforma Fala BR, já que não estava claro para o
público em geral se esta plataforma tinha passado a incluir os pedidos e respostas de outros
órgãos não vinculados ao Poder Executivo Federal.

Solicitação de Atualizações no Fala BR - dados de aposentados, pensionistas ou instituidores
de pensão | Solicitamos, ainda em julho, que as páginas da plataforma fossem atualizadas para
que não constasse mais que o portal não apresentava dados sobre aposentados, pensionistas
ou instituidores de pensão. Nossa solicitação foi acatada e a plataforma foi atualizada.

Solicitação de Melhorias no Fala BR | Em julho, solicitamos providências sugerindo 10 diferentes
melhorias a serem efetuadas na plataforma do Fala BR: 1) Indicativo em vermelho de prazos de
resposta ultrapassados; 2) Opção de seleção para mostrar apenas os pedidos com prazo de
recurso em aberto; 3) Melhoria na visualização de anexos; 4) Melhoria na performance do Fala
BR; 5) Disponibilização do código-fonte em git público; 6) Indicação do relator em recursos para
a CMRI; 7) Transferência de demandas entre órgãos; 8) Aprimoramento do layout e
funcionalidades da busca de pedidos e respostas; 9) Criação de API com token ligado ao perfil
do usuário; 10) Abertura regular e periódica de consulta pública para contribuições e coletas de
feedback.
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Solicitação de Inclusão - CEAF | Em julho, solicitamos a inclusão, no CEAF, das informações
sobre sanções e penalidades expulsivas aplicadas em face de servidores militares. O órgão
respondeu que foi iniciado processo específico para verificar a viabilidade técnica e legal para a
inclusão.

Solicitação - Pensionistas | Em setembro, solicitamos a inclusão de alguns campos de dados no
Portal da Transparência em relação aos pensionistas, como por exemplo a data de nascimento
do beneficiário e a natureza da pensão (vitalícia ou temporária). A CGU respondeu que avaliaria a
sugestão.

Solicitação - MT no FalaBR | Em outubro, solicitamos a inclusão do Ministério do Trabalho no site
do FalaBR.  A CGU respondeu que já entrou em contato com o Ministério para que a inclusão
ocorra, mas que, enquanto isso não acontece, pedidos deverão ser encaminhados ao Ministério
da Economia.

MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública

Solicitação - Atualização da Plataforma consumidor.gov.br | Em fevereiro, solicitamos que a
Plataforma consumidor.gov.br fosse atualizada para fins de conter, em sua lista de assuntos e
problemas, questões relacionadas aos direitos de titulares de dados e, ainda, para permitir
expressamente a demanda de consumidores que não sejam clientes das empresas, mas que
não obstante tenham sido prejudicados por elas, tal como na obtenção não autorizada de dados
pessoais para fins diversos.

Solicitação - Inscrição da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) | Em fevereiro,
protocolamos solicitação de providências junto ao MJSP e à Senacom, pedindo a inscrição da
CORSAN na plataforma consumidor.gov.br. O órgão respondeu que a CORSAN seria
devidamente notificada para se cadastrar no portal mencionado.

Solicitação - Inscrição do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) | Em março,
solicitamos ao MJSP e à Senacom a inscrição do Departamento Municipal de Água e Esgoto
(DMAE), de Porto Alegre - RS, na plataforma consumidor.gov.br. Em sua resposta, o órgão informou
que o DMAE seria devidamente notificado para se cadastrar no portal mencionado.

Solicitação - Inscrição das Plataformas Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, Google e
Telegram | Em junho, solicitamos ao MJSP e à Senacom a inscrição do Twitter, Facebook,
Whatsapp, Instagram, Google e Telegram no Consumidor.gov.br. A resposta do órgão foi no
sentido de que tais empresas já haviam sido notificadas pelo Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor para adesão ao consumidor.gov.br.

MMA - Ministério do Meio Ambiente
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Solicitação - Crise Energética | Em setembro, fizemos solicitação de providências ao MMA em
relação à  falta de informações, no site do Ministério, para o enfrentamento da situação de
escassez hídrica que se instalou no Brasil este ano.

DPF - Departamento da Polícia Federal

Solicitação - Módulo de Consulta Pública | Em outubro, fizemos solicitação de providências ao
MMA requisitando que o SEI fosse adotado como módulo de consulta pública do órgão.

ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Solicitação - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDPP) |
Em fevereiro, identificamos que as declarações constantes nos editais para a formação do
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDPP) estavam
incompletas. Solicitamos, então, que os editais fossem aditados e corrigidos.

Solicitação - Detran RS | Ainda em fevereiro, protocolamos solicitação de providências frente à
falha de segurança, pelo Detran RS, que comprometeu e expôs dados de aproximadamente 5
milhões de motoristas.

Solicitação - Captchas | Em março, solicitamos ao órgão providências em decorrência da coleta
de dados pessoais sem consentimento do usuário, do compartilhamento indevido desses dados
com terceiros e da não comunicação deste compartilhamento à ANPD.

Solicitação - Site do SUS hackeado | No mesmo mês, o site do SUS foi hackeado. Frente a isso,
solicitamos que a ANPD tomasse as medidas necessárias para: 1) instaurar procedimento
administrativo para apurar a questão; 2) punir os responsáveis; 3) assegurar a proteção dos
dados pessoais sensíveis; 4) informar a sociedade sobre medidas tomadas a respeito. O órgão
respondeu que já estava analisando o ocorrido.

Solicitação - incidente de segurança de informação do TJRS | Em maio, frente a incidente de
segurança de informação que o TJRS sofreu em abril deste ano, solicitamos que fosse instaurado
procedimento administrativo para apurar eventuais responsabilidades de agentes públicos e/ou
privados no evento, bem como que fosse assegurado que o processo de tratamento e resposta
deste incidente observasse padrões mínimos de transparência para a sociedade civil e usuários
diretamente afetados.

PR – Presidência da República

Solicitação de Inclusão de Órgãos na Plataforma Participa+Brasil | Em abril, solicitamos que
fossem incluídos na Plataforma Participa+Brasil os órgãos vinculados à CGU.
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Estaduais e municipais

Estado do Rio Grande do Sul | Após pedido de providências, passou-se a não divulgar o nome

dos cidadãos cujos recursos são julgados pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações

do Estado.

Prefeitura de Porto Alegre | Por meio de diversos pedidos de providências e requerimentos de

acesso a informações, obtivemos avanços no Poder Executivo Municipal, tais como a divulgação

de pareceres de auditoria, derrubada de parecer que vedava o acesso a informações de

devedores de serviços de saneamento, compromisso de melhoria na transparência de conselhos

municipais, compromisso de reformulação do Portal da Transparência do Município e incentivo à

adesão do município ao programa de fortalecimento de corregedorias.

Congresso Nacional

Em 2021, intermediamos junto à Câmara dos Deputados a tomada de providências quanto a

questões relacionadas à política federal de transparência pública e dados abertos:

Captchas | Em maio, indicamos à Câmara dos Deputados ao Ministério da Economia para que se

regulamentasse a utilização de captchas por órgãos e entidades federais, de forma a facilitar o

acesso a dados públicos.

Relatórios LAI | Em junho, fizemos solicitação para que a Câmara dos Deputados realize

audiências públicas quando a CGU encaminha relatórios de LAI ao Congresso.

Cadastro | No mesmo mês, registramos solicitação de providências para que o Congresso

requeresse ao Ministério da Justiça para que fosse criado um cadastro de defesa do consumidor.

Reclamações

Em 2021 protocolamos quatro reclamações à Controladoria-Geral da União (CGU). Dentre elas:

Erro no módulo de acesso à informação do Fala BR | Em abril, protocolamos reclamação frente

a erros que estavam ocorrendo para a realização de protocolos iniciais e recursais em demandas

de acesso à informação. O órgão corrigiu o erro no mesmo dia.

Mensagem de erro no Fala BR | Em maio, solicitamos a melhoria da mensagem de erro no

FalaBR quando o usuário tentava realizar protocolo após o prazo ter expirado. O órgão

respondeu que o ajuste seria realizado nas próximas versões do site.
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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 2021, a agência protocolou mais de 700

pedidos de informação ao governo federal, estados e municípios. Os resultados de nossos

pedidos - e a falta deles - são a matéria-prima dos relatórios e reportagens que produzimos nas

diversas parcerias já mencionadas no presente relatório de atividades. Além disso, com a

newsletter Don't LAI to me, distribuímos dados do poder público para cidadãos, jornalistas,

pesquisadores, veículos de notícia, ativistas e ONGs comprometidas com a transparência

governamental.

Aplicativo Pensionistas

Em 2021, a Fiquem Sabendo reforçou a sua atuação com projetos digitais. Para a divulgação dos

dados de pensionistas do governo federal abertos pela Controladoria-Geral da União após anos

de insistência da Fiquem Sabendo, lançamos um aplicativo que permite visualizar e explorar os

dados de maneira mais intuitiva. O produto foi criado em parceria com o cientista de dados

Fernando Barbalho, do Dadoscope, e Álvaro Justen, do Brasil.IO.

Agenda Transparente

Outro produto digital criado em 2021 pela Fiquem Sabendo foi a Agenda Transparente.

Resultado de uma necessidade interna da equipe em acompanhar com mais facilidade as

agendas oficiais de autoridades do Poder Executivo Federal, a solução permite sincronizar os

dados divulgados nos portais oficiais com o Google Calendar. No início do segundo semestre de

2021, o aplicativo foi selecionado pela Google News Initiative para receber financiamento e se

tornar uma solução completa de monitoramento das rotinas de autoridades do governo federal.

O produto será desenvolvido em 2022.

WikiLAI

Em 18 de novembro de 2021, dia em que a publicação da Lei de Acesso à Informação (LAI)

completou 10 anos, lançamos a WikiLAI, um portal com tudo o que o cidadão precisa para

acessar dados públicos no Brasil. Em formato Wiki, o guia torna mais fácil encontrar respostas

para dúvidas sobre LAI de um jeito simples e rápido na internet. Na versão beta, são 90
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verbetes, com exemplos, tutoriais e modelos de pedidos e recursos produzidos com base na

experiência da Fiquem Sabendo com a LAI. O projeto conta com financiamento da Embaixada e

Consulados dos EUA no Brasil e prevê a realização de oficinas para formar multiplicadores da

LAI em 2022, além de ampliar e atualizar a plataforma.

Site e redes sociais

Como parte da reformulação da estratégia de comunicação da Fiquem Sabendo, buscamos

ampliar a frequência de publicações no site da agência e estabelecer uma comunicação mais

próxima com nossos seguidores nas redes sociais.

No site, apostamos na republicação de conteúdos da newsletter Don’t LAI to me, facilitando o

compartilhamento de links em mídias sociais, além de melhorar nosso ranqueamento em sites de

busca na web. Também publicamos notas sobre a atuação do nosso departamento jurídico e

outras ações da Fiquem Sabendo. Foram 140 publicações no total, atingindo 777,8 mil

visualizações de página.

Nosso perfil de mais destaque nas redes sociais é o Twitter, onde superamos a marca de 20 mil

seguidores no mês de dezembro de 2021, um crescimento de 60,2% em relação ao mês de

fevereiro, quando o perfil tinha 12,5 mil seguidores. Nossa principal estratégia nessa rede é

conduzir uma comunicação frequente das ações da Fiquem Sabendo e demonstrar

disponibilidade aos nossos seguidores, interagindo e respondendo suas dúvidas e comentários.

No Instagram, apostamos também em uma proximidade com os seguidores e na comunicação

visual dos conteúdos da newsletter e das ações da FS, obtendo crescimento 41,9% no número

de seguidores nessa rede.

No Facebook, optamos pela publicação das informações com os links para o site. No LinkedIn,

desenvolvemos um fluxo regular de publicação. Por fim, no YouTube, realizamos três lives

durante o ano, que trouxeram novos inscritos para o canal da Fiquem Sabendo.

Crescimento das redes sociais

Twitter: + 7.529 seguidores ➡ 20.029 (dez/2021)

Instagram: + 1.257 seguidores ➡ 4.255 (dez/2021)

Facebook: + 464 seguidores ➡ 9.994 (dez/2021)

LinkedIn: + 604 seguidores ➡ 1.176 (dez/2021)

Youtube: + 159 inscritos ➡ 461 (dez/2021)
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PROJETOS

Dados Socioambientais - Achados e Pedidos

A Fiquem Sabendo, a Transparência Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo

Investigativo (Abraji) são parceiras no monitoramento de dados socioambientais, com o objetivo

de 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. Foram

produzidos cinco relatórios sobre a transparência de informações da gestão socioambiental,

além da publicação de pautas exclusivas na imprensa. O conteúdo teve repercussão na

imprensa nacional, mas também o jornalismo local tem aproveitado dados do projeto. Todas as

ações de monitoramento de dados socioambientais realizadas em 2021 podem ser acessadas

aqui. Destacamos a seguir os principais resultados:
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Relatório Direito à terra quilombola em risco | Reconhecimento de territórios tem baixa histórica

no governo Bolsonaro. Os dados repercutiram em veículos como O Globo e Uol.

Relatório Área socioambiental: império da opacidade | Governo federal não produz dados

estruturados sobre invasões de Terras Indígenas, conforme levantamento do Achados e Pedidos.

Os resultados repercutiram em veículos como O Povo, Poder360 e Jornal do Comércio.

Relatório Transparência ‘inativa’: a opacidade da Funai | Mais de 60% das informações

divulgadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) têm baixa qualidade, conforme o estudo. O

levantamento repercutiu em veículos como Portal dos Jornalistas, Correio de Carajás/PA,

Envolverde e Revista IHU Unisinos.

Relatório Emergência Climática - Estratégias subnacionais na Amazônia |  Estados da Amazônia

Legal têm estratégias incipientes de adaptação às mudanças climáticas. O levantamento foi

adiantado a jornalistas com embargo pela agência Bori, e teve repercussão em veículos como

((o))Eco, Vocativo, ClimaInfo e Rádio Band News Amazonas.

Relatório Ministério do Meio Ambiente: avaliação da transparência ativa | Estudo mostra falta de

transparência em quase metade dos dados para acompanhamento das ações do Ministério do

Meio Ambiente. O levantamento foi adiantado a jornalistas com embargo pela agência Bori, e

teve repercussão em veículos como Estadão, Carta Capital e G1.

Reportagens

Três anos depois da assinatura, Acordo de Escazú segue sem ratificação no Brasil

Infrações ambientais por queimadas chegam a R$ 20 milhões em 2021

“Licenciamento ambiental sem transparência não adianta nada”, diz consultor jurídico

Em 2021, 80% de toda a apreensão de madeira ilegal pela PF aconteceu no Amazonas (Piauí)

Ibama inicia a temporada do fogo com apenas 52% do efetivo de brigadistas (O Eco)

A queda no orçamento dos órgãos de proteção ambiental no Brasil (Don’t LAI to me)

De Olho Nos Ruralistas divulgou relatório sobre invasões de terras indígenas no Twitter

Foro de Teresina repercutiu dados sobre brigadistas de incêndio em um episódio do podcast

LAI nas redações

A Fiquem Sabendo, em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

(Abraji), desenvolveu o programa de treinamento para jornalistas LAI nas Redações, com apoio

22

https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf
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https://www.poder360.com.br/brasil/governo-nao-produz-dados-sobre-invasoes-de-terras-indigenas-diz-pesquisa/
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/meio_ambiente/2021/06/795313-transparencia-socioambiental-interesse-de-quem.html
https://achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Transparencia_Inativa_Analise_Transparencia_Funai.pdf
https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/informacoes-funai-baixa-qualidade/
https://www.portaldosjornalistas.com.br/mais-de-60-dos-dados-divulgados-pela-funai-tem-baixa-qualidade-mostra-estudo/
https://correiodecarajas.com.br/mais-de-60-das-informacoes-divulgadas-pela-funai-tem-baixa-qualidade/
https://envolverde.com.br/mais-de-60-das-informacoes-divulgadas-pela-funai-tem-baixa-qualidade-diz-estudo/
https://www.ihu.unisinos.br/612137-mais-de-60-das-informacoes-divulgadas-pela-funai-tem-baixa-qualidade-diz-estudo
https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Emergencia_Climatica_Estrategias_subnacionais_Amaz%C3%B4nia.pdf
https://abori.com.br/ambiente/estados-da-amazonia-legal-nao-estao-preparados-para-eventos-climaticos-extremos/
https://oeco.org.br/reportagens/estados-da-amazonia-nao-estao-preparados-para-eventos-climaticos-extremos-mostra-estudo/
https://oeco.org.br/reportagens/estados-da-amazonia-nao-estao-preparados-para-eventos-climaticos-extremos-mostra-estudo/
https://vocativo.com/amazonas/estados-da-amazonia-legal-nao-estao-preparados-para-eventos-climaticos-extremos/
https://climainfo.org.br/2021/10/27/estados-da-amazonia-legal-nao-tem-estrategias-de-alerta-e-de-contingencia-permanentes-para-eventos-climaticos-extremos-diz-relatorio/
https://www.bandnewsdifusora.com.br/amazonia-eventos-climaticos-extremos/
https://www.google.com/search?q=Relat%C3%B3rio+Minist%C3%A9rio+do+Meio+Ambiente%3A+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+transpar%C3%AAncia+ativa&oq=Relat%C3%B3rio+Minist%C3%A9rio+do+Meio+Ambiente%3A+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+transpar%C3%AAncia+ativa&aqs=chrome..69i57.161j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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do Ifex. O curso visa apresentar as ferramentas de transparência pública aos repórteres sem

nenhuma familiaridade com o assunto, bem como auxiliar aqueles com dificuldades no acesso a

dados públicos a obterem melhores resultados. Ao longo de três meses, 54 jornalistas de três

veículos participaram do curso, para o qual a Fiquem Sabendo desenvolveu também um manual

didático exclusivo. Em 2022 vamos formar mais 250 jornalistas em 10 redações pelo país.

FINANCEIRO

Gestão

Consultoria de metodologias ágeis, com Bárbara Libório | Durante três meses, nossa equipe

recebeu treinamento e acompanhamento para o gerenciamento de projetos, que incluem auxílio

na definição de escopo dos projetos; priorização e estimativa das tarefas; acompanhamento da

execução dos projetos pela equipe; criação e monitoramento de metas; uso de ferramentas de

gerenciamento e autogestão do trabalho.

Consultoria pro-bono - Carta de serviços, com André Tamura | Em julho, a equipe da FS

participou de duas reuniões com André Tamura, diretor executivo do WeGov, para o

desenvolvimento da carta de serviços da Fiquem Sabendo.

Política financeira | Estabelecemos uma política de gestão financeira, acompanhando o

crescimento da nossa organização.

Política de compras | No mesmo sentido, estabelecemos uma política de compras.

Prestação de contas no site | Criamos um espaço de transparência e prestação de contas sobre

nossa gestão interna no site institucional da Fiquem Sabendo.

Recursos

Como instituição sem fins lucrativos, buscamos estabelecer planos gratuitos e parcerias

pro-bono para uso de softwares úteis ao nosso trabalho diário, a saber:

Slack | Organizamos a comunicação interna de nossa equipe com os recursos da ferramenta.

Data Camp | Promovemos a formação e qualificação de nossos profissionais com cursos online.

Google for nonprofits | Usamos os recursos do GSuite para criar e armazenar documentos

compartilhados pela equipe. Também ativamos recursos do Google Adsense para organizações

sem fins lucrativos para nossos conteúdos ganharem relevância em resultados de busca na web.
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Grammarly | Usamos a ferramenta para melhorar nossa redação de projetos e comunicações em

inglês.

Azure | Contamos com o serviço da Microsoft para processamento e armazenamento de data

centers

Mural | Agilizamos anotações em reuniões de trabalho à distância usando a ferramenta.

Asana | Melhoramos o planejamento e monitoramento de tarefas em nossos projetos e rotinas

diárias.

Captação

Editais | Submetemos projetos a editais nacionais e internacionais, visando a aprimorar nossa

capacidade de captação de recursos. Como resultado, tivemos aprovação no desafio Google

News Initiative, que irá financiar o desenvolvimento do Agenda Transparente, e no edital anual

da Seção Imprensa, Educação e Cultura da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, que

financia a plataforma WikiLAI.

Doadores individuais | Renovamos, pelo terceiro ano consecutivo, o financiamento de Daniel

Strauss, nosso primeiro doador. Conquistamos novos doadores individuais, como W. Ling e

Marcelo Beraba.

Parcerias remuneradas | Conquistamos novos aportes financeiros a partir da estruturação de

parcerias para programas de treinamentos, com Abraji, Boll, Jeduca e Instituto Vladimir Herzog,

além da produção de conteúdo jornalístico para veículos como revista piauí e IJNet.

Financiamento coletivo | Reformulamos nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse,

com novas recompensas para doadores recorrentes e eventuais. Iniciamos o ano com 49

assinaturas e fechamos com 56.
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