
Edital de bolsa única

A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa convida jornalistas a concorrerem a uma
bolsa de reportagem para investigação sobre a relação entre transparência pública, dados
pessoais e controle social de políticas ambientais. Será oferecida uma bolsa, no valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Trata-se de vaga afirmativa exclusiva a pessoas
negras e indígenas. A iniciativa conta com o apoio da ABRAJI – Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo.

Sobre a oportunidade

Ao longo de 2022, se identificou uma recorrência de casos de uso da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) como meio de barrar o acesso a dados públicos relacionados ao âmbito
da regulação ambiental. Alguns exemplos são a ocultação de dados de proprietários rurais
com terrenos registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o fechamento de informações
sobre transporte de gados, entre outros.

Estas informações são essenciais para garantir o controle social e facilitar a fiscalização
quanto a potenciais violações ambientais, a fim de preservar não somente terras que
precisam ser protegidas, como também as comunidades indígenas e quilombolas que vivem
nestes territórios. O acesso a certos dados pessoais, como nomes, CPFs e outras
informações podem ser cruciais para identificar áreas de desmatamento, controle de
animais e mercadorias, além de relações políticas locais.

A presente convocatória tem como objetivo investigar relações entre transparência e política
ambiental. Alguns exemplos podem ser: relações de proprietários de terras rurais e
interesses políticos locais; violações de direitos em terras indígenas; negativas de acesso a
bancos de dados que podem ser utilizados em investigações jornalísticas, entre outros. As
sugestões de temas não são exaustivas, de modo que, no momento da inscrição, poderão
ser sugeridas outras narrativas, como relato de investigações pregressas que elucidem a
temática.

Atividades

● Participar de reunião introdutória sobre o projeto;
● Produzir reportagem sobre transparência e política ambiental.

Cronograma ATUALIZADO

● 27/02 a 15/03: Lançamento da convocatória
● 17/03: Devolutiva a candidates + indicação de jornalista selecionade e

assinatura do termo de compromisso
● 20/03 a 20/04: Apuração e produção da reportagem com edição e publicação

idealmente anterior a 30 de abril



● 20/04 a 30/04: Publicação em mídia jornalística - o material produzido poderá
ser negociado para publicação com veículo de imprensa mediante notificação
prévia à Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa para ciência.

Cooperação

As pessoas interessadas devem escrever para o e-mail pedro.saliba@dataprivacybr.org até
as 10h da manhã do dia 15/03 (horário de Brasília) manifestando interesse e com uma
carta de apresentação (até uma página, formato pdf) contendo:

- Currículo e trajetória profissional (podem ser incluídos links para trabalhos
publicados, se houver)

- Proposta de pauta e meios de realizar a investigação

Entraremos em contato com a pessoa selecionada até 15/03 para assinatura de termo de
compromisso, o qual não constituirá vínculo empregatício. Trata-se de vaga afirmativa
exclusiva a pessoas negras e indígenas.

Haverá adiantamento de 30% do valor da bolsa, mediante assinatura do contrato, e 70%
após a aprovação final da reportagem. O valor deve cobrir todos os custos da apuração e
produção da reportagem.

Havendo dúvidas, por favor, escreva no corpo do e-mail.

Sobre as organizações

A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é uma organização da sociedade civil, sem
fins lucrativos, que promove a proteção de dados pessoais e outros direitos fundamentais
diante da emergência de novas tecnologias, desigualdades sociais e assimetrias de poder.
Conta com uma equipe multidisciplinar de diferentes regiões brasileiras que desenvolve
pesquisas de interesse público, notas técnicas, textos de análise sobre assuntos
emergentes, formações com agentes decisórios e com a sociedade de um modo geral.

A ABRAJI – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é uma instituição
independente, formada e mantida por jornalistas que promove o aprimoramento profissional
do jornalismo e a difusão dos conceitos e técnicas da reportagem investigativa. Entre os
pilares do jornalismo defendidos pela ABRAJI estão a luta pelo direito de acesso à
informações públicas e pela liberdade de expressão.


