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Parece que foi ontem… 

A historia da Abraji esta diretamente 
ligada a historia do Centro Knight para 
o Jornalismo nas Americas da 
Universidade do Texas 



Tim estaria orgulhoso de nos. 
Foi nossa inspiracao. 



Nossa homenagem tambem ao 
fotografo Luis Antonio Costa, que 
cobriu a formacao da Abraji na ECA e 
nove meses depois foi assassinado na 
cobertura de uma manifestacao em 
Sao Paulo. 



Nossa homenagem aos 12 jornalistas brasileiros 
assassinados desde 2002 por motivos ligados o 
exercicio de sua profissao, segundo o CPJ. E a todos 
os outros tambem assassinados mas que ainda nao 
se pode confirmar a ligacao com suas atividades 
profissionais. 



Nossa homenagem a Abraji por ter estendido suas 
funcoes para trabalhar nao so na denuncia como na 
prevencao nos casos de violencia contra a imprensa 
que tornaram o Brasil um dos paises mais perigosos 
do mundo para jornalistas. 



A sequencia: 

Seminario organizado pelo Centro Knight no sindicato dos 
jornalistas do Rio em agosto de 2002: 
“Jornalismo Investigativo: Etica, Tecnicas e Perigos”  

Lista de discussao por email 

Seminario na ECA-USP organizado pelo Centro Knight e 
pelos integrantes da lista de discussao que escolheram um 
comite organizador e o tema: “Cobertura de Lavagem de 
Dinheiro” – dia 7 de dezembro de 2002 

Apos o seminario, assembleia organizada pelos jornalistas 
aprova a criacao da Abraji, forma comissao organizadora  



A sequencia: 

Organizado pelos jornalistas da Abraji com apoio do 
Centro Knight, o “Seminário Internacional de Jornalismo 
Investigativo: Técnicas de cobertura do crime organizado” 
nos dias 30-31 de maio de 2003 

Abraji anuncia em Londrina que processo de formacao da 
pessoa juridica ja esta em andamento  

Generosidade da ECA: Professor Coelho oferece uma mesa 
em sua sala – Abraji tem sua primeira sede. 

Abraji, com apoio do CK, promove o Seminario 
Internacional sobre Direito de Acesso a Informações 
Públicas em setembro de 2003 e cria o Forum de Acesso 



O apoio do Centro Knight para a Abraji vira modelo para 
outros projetos na America Latina 

KC Seminar/s Listserv Organization 

Org./KC Seminars KC helps Org. to consolidate 

Org. has membership 
and other partners 

Org. becomes permanent, 
self sustainable and able to 
 find resources to survive 

KC phases out 



De “empanadas com vinho” a uma organizacao forte, 
democratica e de jornalistas interessados nos principios 
eticos e em tecnicas de reportagem investigativa  



O Centro de Jornalismo e Etica Publica e lancado no 
Mexico em 2003, com apoio do Centro Knight 



Red de Periodistas de 
Provincia del Peru 

Criada em 2003, muito ativa por alguns anos, 
recentemente se desmobilizou 



O Forum dos Jornalistas Paraguaios e lancado oficialmente 
em 2006, com apoio do Centro Knight e da Abraji. 



Nasce com apoio do Centro Knight em 2006 como uma 
rede de jornalistas investigativo na Colombia e tem 
crescido exponencialmente 



O Forum de Austin tem sido elemento catalizador das experiencias 
de muitas organizacoes de jornalistas na America Latina 



A Abraji foi a primeira organizacao a receber o 
know how to Knight Center sobre cursos online 



Os cursos online do Centro Knight tem disseminado 
tecnicas de jornalismo investigativo por toda a America 
Latina, onde ha uma proliferacao de novos modelos de 
organizacoes jornalisticas na Internet. 























Gracas a Abraji, o Rio sera a Capital Mundial do Jornalismo 
Investigativo, de 12 a 15 de outubro de 2013 



Parabens pra Abraji nesta data querida, 
muitas felicidades, muitos anos de vida!!! 


