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You might not require more get older to spend to go to the book start as capably as search for them. In some
cases, you likewise accomplish not discover the revelation portal da transparencia/7 that you are looking for. It
will certainly squander the time.
However below, later you visit this web page, it will be fittingly enormously easy to get as competently as
download guide portal da transparencia/7
It will not endure many become old as we tell before. You can realize it even though behave something else at
house and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just what we provide
under as well as evaluation portal da transparencia/7 what you once to read!

Mais transparência Gustavo Warzocha Fernandes Cruvinel
2022-05-02 O livro pretende contribuir com a
democratização do conhecimento político-legislativo,
mostrando a Câmara dos Deputados em sua função
legislativa e revelando como a abertura governamental e
parlamentar, especialmente por meio dos dados abertos,
tem sido pensada como um caminho para tornar as
instituições representativas mais reativas, permitir
maior participação cidadã e, no fim, uma sociedade mais
democrática. O objetivo dos dados abertos é permitir que
cidadãos e entidades da sociedade civil possam acessar
os dados públicos da Câmara e, com eles, desenvolver
ferramentas inteligentes que permitam desde a percepção
mais efetiva da atuação parlamentar e os gastos
detalhados da Casa, até o resultado das votações do dia,
de forma simples e automática pela Internet. O estudo
identifica as pessoas que utilizam dados abertos,
procura entender seus anseios e expectativas em relação
à Câmara dos Deputados, e verifica se as ferramentas
desenvolvidas favorecem o entendimento da sociedade
sobre o papel do Legislativo, o funcionamento da
instituição e as atividades dos deputados. Para realizar
essa tarefa, o autor utilizou diversas ferramentas
inovadoras como revisão sistemática de literatura, uso
do Google Analytics para identificar usuários, algoritmo
de aprendizagem de máquina com software Weka para
análise de questionário, entre outros. A pesquisa
mostrou que as iniciativas criadas com dados abertos
recebem colaboração dos segmentos Governo, Sociedade,
Academia e Mercado.
Legados de megaeventos esportivos Nelson Carvalho
Marcellino 2014-02-28 O Brasil vem ganhando espaço na
agenda dos megaeventos esportivos e, no cenário que se
configura, cabe refletir: que impactos competições como
a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos têm na
sociedade e no desenvolvimento do país? O que elas podem
nos ensinar? Esse livro vem fornecer elementos para a
compreensão das relações possíveis entre os legados de
megaeventos do esporte e as várias esferas da atividade
humana a eles relacionadas. Assim, temos um mosaico de
abordagens, abrangendo aspectos como: políticas
públicas, controle social, ciências, esporte, lazer,
economia, turismo, infraestrutura, meio ambiente,
formação e atuação profissional, educação física escolar
e pessoas com deficiência. Com autores de experiência
reconhecida, ligados a universidades de várias regiões
do país e a órgãos públicos e corporativos, a
diversidade que se mostra nos textos não é somente
temática, mas também de fundamentação, o que resultou em
múltiplos posicionamentos, baseados em pesquisas e
fontes as mais diferenciadas. - Papirus Editora
Soccer Diplomacy Heather L. Dichter 2020-08-03 Although
the game of soccer is known by many names around the
world—football, fútbol, Fußball, voetbal—the sport is a
universal language. Throughout the past century,
governments have used soccer to further their diplomatic
aims through a range of actions including boycotts,
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carefully orchestrated displays at matches, and more. In
turn, soccer organizations have leveraged their power
over membership and tournament decisions to play a role
in international relations. In Soccer Diplomacy, an
international group of experts analyzes the relationship
between soccer and diplomacy. Together, they investigate
topics such as the use of soccer as a tool of nationstate–based diplomacy, soccer as a non-state actor, and
the relationship between soccer and diplomatic actors in
subnational, national, and transnational contexts. They
also examine the sport as a conduit for representation,
communication, and negotiation. Drawing on a wealth of
historical examples, the contributors demonstrate that
governments must frequently address soccer as part of
their diplomatic affairs. They argue that this single
sport—more than the Olympics, other regional multisport
competitions, or even any other sport—reveals much about
international relations, how states attempt to influence
foreign views, and regional power dynamics.
O impacto dos instrumentos desburocratizantes na
celeridade processual da Corregedoria da Receita Federal
do Brasil Luciano Rosa Vicente 2022-03-22 Entre 2006 e
2019 introduziram-se no Sistema Correcional do Poder
Executivo Federal alguns instrumentos voltados à
desburocratização e aceleração processual. Este estudo
tratou dos reflexos desses instrumentos na celeridade
processual da Corregedoria da Receita Federal do Brasil
(Coger-RFB), com o objetivo de descobrir o quanto eles
foram efetivos. O estudo justificou-se porque a
celeridade processual é uma preocupação da administração
pública e da sociedade, pois a melhor justiça é aquela
que não tarda. A pesquisa foi aplicada, descritiva,
explicativa, quantitativa, qualitativa e empírica, com
técnica de documentação indireta. Colheram-se os dados
no "Painel Correição em Dados" da CGU, nos "Relatórios
de Desempenho" da Coger-RFB, na normatização de
regência, na jurisprudência, na doutrina, em consultas a
órgãos públicos e em análises processuais. Iniciou-se
comparando a celeridade processual da Coger-RFB com
outras unidades correcionais e em seguida elaborou-se um
método para aferir a influência da condução processual
com maior segurança jurídica na agilidade dos processos.
Estudaram-se as ferramentas desburocratizantes e seus
reflexos no galope processual, medindo o tempo de
tramitação dos processos antes e depois das medidas,
concluindo-se que trouxeram outros benefícios, mas não
agilidade.
Seeking Transformation Through Information Technology
Nagy K. Hanna 2011-07-25 The ability to harness
Information Communication Technologies (ICTs) is
increasingly at the heart of national competitiveness
and sustainable development. As countries seek a way out
of the present period of economic contraction, they are
trying to weave ICT into their development strategies,
in the same way enterprises have learned to use ICT to
transform their business models and strategies. This
integration offers a new path to development that is
responsive to the challenges of our times. In Seeking
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Transformation Through Information Technology, Nagy
Hanna and Peter Knight provide a framework for assessing
the opportunities, challenges, and prospects for “etransformation.” Featuring contributions from country
experts, the editors and authors provide in-depth case
studies of ICT deployment in Brazil, China, Canada, and
Sri Lanka, and asses the progress of such efforts. The
result is an essential resource for academic
researchers, policy analysts, policymakers, and industry
leaders interested in the role of ICT in national
development, innovation, and economic growth.
Garantias de Adimplemento da Administração Pública ao
Contratado nas Parcerias Público-Privadas José Virgílio
Lopes Enei 2018-11-01 "A obra trata das garantias de
adimplemento do setor público nos contratos de parcerias
público-privadas – PPPs. Após corroborar a necessidade
de tais garantias, tendo em vista histórico estatal
negativo, a obra analisa o regime legal de tais
garantias antes e depois das PPPs, com destaque para a
vinculação-garantia de receitas públicas, estatais e
fundos garantidores. A partir do histórico das 104 PPPs
celebradas nos treze primeiros anos de vigência da Lei
11.079 de 2004, a obra conclui que, apesar dos grandes
avanços propiciados pelas PPPs e suas garantias em
direção a um ambiente mais eficiente e saudável de
contratações administrativas, existem ainda riscos e
deficiências relevantes a serem enfrentados.
Aprimoramentos específicos são então propostos às
práticas de garantias adotadas em PPPs, com ou sem
mudança da legislação vigente."
Curso De Processo Administrativo Disciplinar E
Sindicância Sob Um Novo Olhar Manoel Messias De Sousa
2020-09-23 A obra traz um apanhado de informações a
respeito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e
Sindicância com uma visão bastante peculiar. O autor
trabalhou por mais de trinta e cinco anos no serviço
público Federal e atuou por mais de uma década como
presidente de Comissões de Processos Administrativos
Disciplinares, tem uma vasta experiência na área. O
livro é composto por cinco capítulos e proporcionará ao
leitor sanar várias dúvidas sobre o assunto, auxiliandoo no dia a dia, além, é claro, de trazer informações
para que o servidor público possa evitar o transtorno de
responder a um Processo Administrativo Disciplinar. O
autor relata ainda situações e curiosidades vivenciadas
por ele no dia a dia a frente de Comissões
disciplinares.
Governabilidade e governança atuarial MARCOS GOMES DE
LIMA 2016-01-01 O livro Governabilidade e governança
atuarial na perspectiva da sustentabilidade dos regimes
próprios de previdência social lança um olhar sobre o
delineamento da conjuntura de adversidades que apontam
para a insustentabilidade do sistema de proteção social
dos servidores públicos em cargos efetivos nos
municípios brasileiros, o que se deve especialmente ao
exponencial crescimento do déficit atuarial. Nesse
panorama, analisa como as instâncias dos Poderes no
Brasil têm configurado-se como elementos inócuos
mediante a inércia de punições para as incompetentes e
irresponsáveis ações dos gestores municipais dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS). Impunidade que
inviabiliza o fortalecimento previdenciário em bases
sustentáveis de modo a garantir que, em futuro próximo,
os servidores públicos e seus dependentes não venham
sofrer as intempéries financeiras que ameaçam pairar
sobre suas vidas. Desse modo, este livro mostra que a
previdência social dos servidores públicos efetivos está
sendo esfacelada pela ausência de governabilidade dos
agentes públicos que se apresentam inoperantes no
aspecto legislador/fiscalizador, mas principalmente na
perspectiva gerencial, e isso contribui fatalmente para
a supressão da governança atuarial. Espera-se que este
livro sirva de alerta para que os agentes e servidores
públicos tomem, a tempo, medidas apropriadas para a
alteração dessa preocupante conjuntura social.
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The Rule of Law in Brazil Juliano Zaiden Benvindo
2022-07-28 This book provides a broad perspective of the
functioning, evolution, and dynamics of the rule of law
in Brazil. It stresses not only how the rule of law has
developed in the legal system, but also how the
political institutions and extra-legal organisations
have transformed its foundations. The rule of law is not
a simple concept when it comes to defining the
political, economic, and legal developments of a country
like Brazil. Similar to many other Latin American
countries, Brazil is a young democracy struggling with
its longstanding extractive institutions and entrenched
interests. It features, however, one of Latin America's
richest constitutional moments, when civil society
actively participated in drafting the most democratic
constitution in the country's history. Brazil has since
strengthened its institutions and the rule of law, but
the road toward consolidating them has been challenged
by inequality and the legacies of that authoritarian
past. The book explores how Brazilian democracy has
dealt with the high levels of social inequality and the
authoritarian mindset that still play a big role in its
fate, and asks whether the country's democratic
achievements and institutional framework are
sufficiently strong to enforce the rule of law as an
imperative for Brazil's development, especially in times
when the country is most in need of them.
Ciências empresarias e sua aplicabilidade Paulo Sérgio
Araújo 2022-08-08 A obra procura trazer o equilíbrio
entre conhecimentos acadêmicos e impacto social,
apresentando discussões atuais e relevantes em temas
como: Personalidade Jurídica; Transparência Pública;
Transformação Digital; Planejamento Estratégico;
Orientação para o Mercado; Securitização de Recebíveis;
Inovações em Pequenas Empresas; Supervisão de
Colaboradores; Métodos Lean; Sonegação Fiscal;
Planejamento Tributário; e Gestão da Informação
Contábil/Tributária. Escrevem nesta obra: Ana Kankura
Salazar; Aymme Katherine Vidovix; Dalva da Conceição
Campos Kuwabara; Elaine Leite de Lima; Fellipe Matos
Guerra; Francisco Portela; Hélder Santos; Henrique Mota
de Aguiar; João Arlindo do Prado Gusmão; Joaquim
Ramalho; Luis Borges Gouveia; Márcio Carneiro de
Mesquita; Maria Hozana Braga Palma; Matheus Bergson do
Valle; Neli Maria Mengalli; Paulo de Matos Graça Ramos;
Sandra Bernardo; e Vasco M. P. Matos da Costa.
Brazil and the Emergence of a Digital Lusosphere Valnora
Leister 2018-09-15 This book maps how Brazil and the
network of Portuguese-speaking countries are using
digital technologies in new ways to expand opportunities
and influence the arts, creative industries, sports,
learning, business, and cultural evolution for hundreds
of millions of Portuguese-speaking people on five
continents.
OECD Public Governance Reviews Open Government Review of
Brazil Towards an Integrated Open Government Agenda OECD
2022-06-21 The Open Government Review of Brazil provides
an evidence-based assessment of the country’s open
government agenda against the ten provisions of the OECD
Recommendation of the Council on Open Government.
Handbook of Research on Essential Information Approaches
to Aiding Global Health in the One Health Context Lima
de Magalhães, Jorge 2021-10-22 Post COVID-19 pandemic,
researchers have been evaluating the healthcare system
for improvements that can be made. Understanding global
healthcare systems’ operations is essential to
preventative measures to be taken for the next global
health crisis. A key part to bettering healthcare is the
implementation of information management and One Health.
The Handbook of Research on Essential Information
Approaches to Aiding Global Health in the One Health
Context evaluates the concepts in global health and the
application of essential information management in
healthcare organizational strategic contexts. This text
promotes understanding in how evaluation health and
Downloaded from iscal.com.br on August 13, 2022 by guest

information management are decisive for health planning,
management, and implementation of the One Health
concept. Covering topics like development partnerships,
global health, and the nature of pandemics, this text is
essential for health administrators, policymakers,
government officials, public health officials,
information systems experts, data scientists, analysts,
health information science and global health scholars,
researchers, practitioners, doctors, students, and
academicians.
Desafios à Segurança Pública Luís Antônio Francisco de
Souza 2012-11-06 A presente coletânea reúne resultados
de pesquisas empíricas realizadas por antropólogos,
sociólogos, historiadores e outros profissionais
apresentados no “I Seminário de Segurança Pública:
controle social, democracia e gênero” e no “I Fórum de
Pesquisa sobre Vitimização de Mulheres no Sistema de
Justiça Criminal”, organizados pelo Programa de PósGraduação em Ciências Sociais, Departamento de
Sociologia e Antropologia, Grupo de Estudos em Segurança
Pública (GESP/UNESP) e o Observatório de Segurança
Pública da UNESP (UNESP/CNPq), na Faculdade de Filosofia
e Ciências da UNESP, Campus de Marília-SP.
A Construção dos Acordos de Leniência da Lei
Anticorrupção Raquel de Mattos Pimenta “Leitura
obrigatória para quem quer entender o processo de
implementação dos acordos de leniência no Brasil. Com
entrevistas exclusivas, a autora reconstrói como
importantes atores (promotores, advogados, servidores
públicos) se utilizaram desses instrumentos, através de
diferentes interpretações da lei. Um estudo magistral do
processo de tradução da letra da lei (law in the books)
para a realidade concreta (law in action). A riquíssima
pesquisa empírica oferece importantes implicações
conceituais, que a autora explora de maneira cuidadosa
em um rico diálogo com a literatura especializada. O
resultado é um livrorelevante tanto para discussões
teóricas quanto para propostas de reforma. Uma
contribuição única para a literatura brasileira, vindo
de uma das mais qualifi cadas pesquisadoras que se
debruçam sobre o combate à corrupção no Brasil
hoje.”(Mariana Mota Prado, Universidade de Toronto).
Handbook of Research on Digital Transformation and
Challenges to Data Security and Privacy Anunciação,
Pedro Fernandes 2021-02-19 Heavily dominated by the
sector of information and communication technologies,
economic organizations pursue digital transformation as
a differentiating factor and source of competitive
advantage. Understanding the challenges of digital
transformation is critical to managers to ensure
business sustainability. However, there are some
problems, such as architecture, security, and
reliability, among others, that bring with them the need
for studies and investments in this area to avoid
significant financial losses. Digital transformation
encompasses and challenges many areas, such as business
models, organizational structures, human privacy,
management, and more, creating a need to investigate the
challenges associated with it to create a roadmap for
this new digital transformation era. The Handbook of
Research on Digital Transformation and Challenges to
Data Security and Privacy presents the main challenges
of digital transformation and the threats it poses to
information security and privacy, as well as models that
can contribute to solving these challenges in economic
organizations. While highlighting topics such as
information systems, digital trends, and information
governance, this book is ideally intended for managers,
data analysts, cybersecurity professionals, IT
specialists, practitioners, researchers, academicians,
and students working in fields that include digital
transformation, information management, information
security, information system reliability, business
continuity, and data protection.
O Estranho Vulgar: o Trabalho Docente e a Gestão
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Orçamentária das Escolas André Gomes da Conceição
2021-08-10 O livro O Estranho vulgar: o trabalho docente
e a gestão orçamentária das escolas, de André Gomes da
Conceição, trata, de forma original e densa, de um tema
que tem centralidade para discutir e lutar por formas
democráticas da gestão do fundo público e o trabalho
docente. Embora seu foco empírico sejam as escolas da
Força Aérea Brasileira e o trabalho docente, sua
relevância, pertinência e atualidade dizem respeito ao
domínio e ao controle do fundo público como aspecto
nodal para a construção de políticas públicas e de
gestão do trabalho público e privado de caráter
democrático. O livro desnuda aquilo que é uma marca
perversa de nossa história: o Estado marcado pelo
clientelismo, patrimonialismo, personalismo e
autoritarismo e seus reflexos nas instituições. O título
da obra não é um jogo de palavras, mas uma interpelação
ética e política. Estranho vulgar traduz um duplo
movimento: a vulgaridade que se expressa na
naturalização da gestão orçamentária como um espaço que
diz respeito apenas aos "especialistas" ou aos gestores
e seu efeito, mascarando o processo de alienação e
estranhamento nas relações de trabalho. A produção do
livro efetivou-se num contexto da sociedade brasileira
em que, uma vez mais, a classe dominante interrompe o
processo democrático mediante um golpe de Estado
construído pela junção do poder midiático, jurídico e
parlamentar. Uma reiteração que se efetiva em nossa
história toda a vez que o processo democrático inclui
demandas populares. A publicação ocorre numa
radicalização do golpe mediante a eleição de um governo
de extrema direita que, por suas políticas
ultraconservadoras e privatistas, vende o pouco que
resta daquilo que é patrimônio comum da nação e coloca o
fundo público a serviço, especialmente, da pirataria do
capital financeiro. Liquidação da nação e do fundo
público na sua função social sob os signos do
fundamentalismo econômico, político e religioso. Tratase, pois, de uma contribuição que vem em boa hora para
nos alertar sobre a urgência de se criarem forças
políticas e sociais para restaurar o Estado democrático
de direito e mecanismos de controle e manejo do fundo
público com fins sociais. Isso para que tenhamos um
futuro visível.
Progress in Artificial Intelligence Goreti Marreiros
2021-09-07 This book constitutes the refereed
proceedings of the 20th EPIA Conference on Artificial
Intelligence, EPIA 2021, held virtually in September
2021. The 62 full papers and 6 short papers presented
were carefully reviewed and selected from a total of 108
submissions. The papers are organized in the following
topical sections: artificial intelligence and IoT in
agriculture; artificial intelligence and law; artificial
intelligence in medicine; artificial intelligence in
power and energy systems; artificial intelligence in
transportation systems; artificial life and evolutionary
algorithms; ambient intelligence and affective
environments; general AI; intelligent robotics;
knowledge discovery and business intelligence; multiagent systems: theory and applications; and text mining
and applications.
Capitais brasileiras Celsi Brönstrup Silvestrin
2017-01-01 Capitais brasileiras: dados históricos,
demográficos, culturais e midiáticos oferece uma série
de informações que demonstram como as capitais foram
transformando-se ao longo do tempo e estabeleceram-se
hoje. O livro é o resultado do trabalho desenvolvido por
equipes alocadas nos 26 estados brasileiros e no
Distrito Federal que integram a Rede Brasil Conectado.
Reúne dados primários e secundários sobre aspectos
históricos, geográficos, econômicos, culturais e
midiáticos das capitais brasileiras com informações que
possibilitam aos pesquisadores da comunicação, e de
diversas áreas do conhecimento, o acesso a dados
contextuais de maneira sistematizada e comparável. Além
Downloaded from iscal.com.br on August 13, 2022 by guest

de um conteúdo que pode servir de base a investigações
nacionais e estrangeiras, o livro disponibiliza dados
importantes para que os próprios moradores das capitais
brasileiras conheçam mais aspectos do lugar onde vivem.
Dados Abertos: O que o Cidadão mais Busca das
Instituições Públicas Daniel Fernando Carossi 2021-03-11
O conceito de "Dados Abertos" foi criado para se referir
a informações publicadas livremente, e, no âmbito
governamental, busca fomentar a transparência e a
inovação na gestão pública. No ano de 2011, o Brasil
assumiu o compromisso de ampliar a transparência pública
com a participação na Open Government Partnership
(Parceria para Governo Aberto).
OECD Reviews of Health Systems: Brazil 2021 OECD
2021-12-14 In the 30 years since the inception of the
Unified Health System (Sistema Único de Saúde, or SUS),
Brazil has reduced health inequalities, and improved
coverage and access to health care. However, mobilising
sufficient financing for the universal health coverage
mandate of SUS has been a constant challenge, not helped
by persistent inefficiencies in the use of resources in
the Brazilian health system.
A Contabilidade como instrumento de gestão Jorge Soistak
2021-03-18 O profissional da área das Ciências Contábeis
nem sempre é reconhecido pelas suas competências e
habilidades técnicas, entretanto toda e qualquer empresa
necessita desse profissional desde o início das
atividades econômicas, e o mesmo possui grande
importância na condução sustentável (financeira,
econômica e de responsabilidade socioambiental) das
empresas. Atualmente, como em muitas profissões, a
contábil passa por uma grande transformação, com o
advento das evoluções da sociedade 5.0 que usa as
tecnologias criadas na revolução 4.0 (big data e
analytics, robôs autônomos, simulação, cibersegurança,
impressão 3D e realidade aumentada) para agir a favor
das pessoas. Essas inovações tem causado receio e
insegurança dos profissionais contadores e estudantes,
pela percepção de que haverá convergência e
simplificação das atividades da contabilidade, com a
eliminação de postos de trabalho nas próximas décadas,
principalmente pelo uso da inteligência artificial já
adotada por algumas empresas. Os sistemas inteligentes,
certamente não são inimigos de nenhuma profissão, mas
fará com que a profissão contábil assuma definitivamente
um papel protagonista, não só no auxílio aos
administradores, mas na participação efetiva nas tomadas
de decisões sobre os aspectos empresariais. Outras
oportunidades que se apresentam nos mercados da
profissão contábil nessa nova realidade estão
principalmente as voltadas para áreas da contabilidade
rural, ambiental, financeira e pública. Uma vez que
esses profissionais tem a capacidade de proporcionar a
alavancagem dos resultados das organizações que
representam, por meio da extração de informações das
demonstrações contábeis e tomada de decisões muito mais
ágeis, assertivas e tempestivas. Entretanto para que
essa realidade ocorra na prática, os profissionais das
ciências contábeis terão que ser cada vez mais
superespecialistas em suas áreas de atuação, conhecer
detalhes e possibilidades à otimização dos trabalhos e
os resultados das empresas. Qualquer desafio apresenta
muitas oportunidades e a profissão contábil está
preparada para esse protagonismo que o mercado exigirá e
poderá contribuir ainda mais com o desenvolvimento
econômico de nosso país, e para isso os profissionais
devem preparar-se para essa nova realidade que a
Contabilidade apresenta-se num futuro muito próximo.
Políticas de Cidadania e Educação Fiscal na Lusofonia
Clotilde Celorico Palma 2019-06-14 A Educação Fiscal
consiste num método de ensino e aprendizagem que visa
consciencializar o cidadão sobre a função social do
tributo e o seu papel de promoção da justiça social,
incentivando-o a participar na aplicação, arrecadação e
fiscalização do dinheiro público. Nos nossos dias, é
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consensual que o cumprimento das obrigações tributárias
tendo em vista o pagamento de impostos é, mais do que
uma obrigação, um dever moral e fundamental de
cidadania. A nossa sociedade necessita cada vez mais da
transparência das acções do governo e para tal é da
maior relevância uma participação activa dos cidadãos
para a construção de uma sociedade mais justa,
igualitária e democrática, onde todos exerçam a
cidadania. A Educação Fiscal pode e deve transformar a
relação entre o Estado e o cidadão. O Projecto de
investigação Educação e Cidadania Fiscal na Lusofonia
(ECF), nasce da ideia de associar a necessidade de
implementar as políticas de Educação e Cidadania Fiscal
nos países da Lusofonia. Esta obra reúne um conjunto de
artigos de Professores, alunos e técnicos da
Administração Fiscal de Portugal, Brasil, Angola,
Moçambique e Cabo Verde sobre a temática.
Open Data in Southeast Asia Manuel Stagars 2016-06-27
This book explores the power of greater openness,
accountability, and transparency in digital information
and government data for the nations of Southeast Asia.
The author demonstrates that, although the term “open
data” seems to be self-explanatory, it involves an
evolving ecosystem of complex domains. Through empirical
case studies, this book explains how governments in the
ASEAN may harvest the benefits of open data to maximize
their productivity, efficiency and innovation. The book
also investigates how increasing digital divides in the
population, boundaries to civil society, and shortfalls
in civil and political rights threaten to arrest open
data in early development, which may hamper post-2015
development agendas in the region. With robust open data
policies and clear roadmaps, member states of the ASEAN
can harvest the promising opportunities of open data in
their particular developmental, institutional and legal
settings. Governments, policy makers, entrepreneurs and
academics will gain a clearer understanding of the
factors that enable open data from this timely research.
The 'Olympic and Paralympic' Effect on Public Policy
Daniel Bloyce 2016-04-14 Set against the backdrop of the
London 2012 Olympic and Paralympic Games, this book
examines the impact on public policy from broader
political decisions taken in relation to Olympic- and
Paralympic-related policy. It considers the major
political justifications for hosting these global sports
events, evidence for their expected impacts, and topical
issues including environmental protection and
sustainability, the use of technology, and political
protest. The book will be essential reading for anyone
with an interest in sport policy and politics, and how
broader political decisions come to impact on the
development of Olympic and Paralympic sport. This book
was published as a special issue of the International
Journal of Sport Policy and Politics.
Transparência, Compliance e Práticas Anticorrupção na
Administração Pública Ana Flávia Messa 2020-01-30 De
fato, em um mundo comovido pela ascensão e extensão do
fenômeno corrupção, que atinge e desgasta o ambiente
democrático, o livro TRANSPARÊNCIA, COMPLIANCE E
PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA vem
revelar a notória função deste instrumento na consecução
e atingimento do bom governo, objetivo almejado por
todos os que operam em prol do aprimoramento da
democracia. (...) Partindo da ideia maior, que é a
fórmula do Estado de Direito a amparar o regime
democrático hoje adotado, a professora Ana Flávia Messa
demonstra as diferentes tarefas do princípio da
transparência, reclamando pelo seu reconhecimento corno
máxima a conduzir e nortear o implemento real da meta
pertinente ao Bom Governo. In Apresentação, de Monica
Herman Caggiano
Anais do II Seminário Governança, Compliance e Cidadania
Fábio Ramazzini Bechara 2020-06-15 A presente publicação
contempla o resultado dos trabalhos apresentados e
desenvolvidos ao ensejo da realização do II Seminário
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Governança, Compliance e Cidadania, que ocorreu na
Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos dias 26 e 27
de março de 2019. Trata-se de seminário cuja
periodicidade é anual, sendo organizado pelo Grupo de
Pesquisa Modelos de Gestão e Eficiência do Estado, em
conjunto com o Grupo Direito Penal Econômico e Justiça
Penal Internacional, ambos do Programa de Pós-Graduação
em Direito Político e Econômico da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. O seminário contemplou três
painéis temáticos, sendo os temas abordados: (a) combate
à corrupção; (b) Compliance e direito administrativo; e
(c) Compliance e ética empresarial. Também foi mantida a
estruturação de uma oficina de relatos de Compliance com
um caleidoscópio de temas da mais acentuada aplicação
prática (Compliance na pesquisa, transparência,
Compliance no setor de saúde, na resolução de conflitos
nas organizações, nas operações de seguro, conformidade
na Sabesp, funções do Compliance officer, elementos
necessários à capacitação em Compliance, desafios do
Compliance digital e due diligence).
Finanças Públicas - Conforme a Lei
4320/1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar 101/2000. Segundo as Autoridades, delas
ninguém está acima. Ayrton Rodrigues 2016-12-05 Esta
obra trata do disciplinamento legal quanto ao
cumprimento das regras em vigor para as administrações
públicas em geral, as quais, uma vez infringidas,
sugerem desde pequenas punições até perdas de cargos ou
cassações de mandatos em todos os níveis das
administrações públicas, sem prejuízo das sanções
penais, como hoje estamos assistindo, bem como foi o
andamento das votações do impeachment da Presidente da
República, justamente por descumpri-las ou manipulá-las, como são as alegações.
Methods and Applications of Geospatial Technology in
Sustainable Urbanism Tenedório, José António 2021-04-09
While megacities are a reality, so too are the
environmental disturbances that they cause, including
air and water pollution. These disturbances can be
modeled with technology and data obtained by modern
methods, such as by drone, to monitor cities in near
real-time as well as help to simulate risk situations
and propose future solutions. These solutions can be
inspired by the theoretical principles of sustainable
urbanism. Methods and Applications of Geospatial
Technology in Sustainable Urbanism is a collection of
innovative research that combines theory and practice on
analyzing urban environments and applying sustainability
principles to them. Highlighting a wide range of topics
including geographic information systems, internet
mapping technologies, and green urbanism, this book is
ideally designed for urban planners, public
administration officials, landscape analysts,
geographers, engineers, entrepreneurs, academicians,
researchers, and students.
O Brasil como visto pela OCDE Vera Thorstensen
2020-05-20 Os artigos do livro apresentam os grandes
temas da OCDE, as regras básicas de cada tema, a análise
realizada pelo Secretariado da OCDE sobre o Brasil,
instrumentos de análise, métrica de comparação e os
quadros comparativos do Brasil em contraste com os
demais membros da Organização
Impulsionando o Desempenho da Agência Nacional de
Energia Elétrica do Brasil OECD 2021-10-27 Como
“árbitros de mercado”, os reguladores contribuem para a
prestação de serviços públicos essenciais. Sua cultura
organizacional, comportamento, ações e governança são
fatores importantes na forma como eles, e os setores que
supervisionam, atuam.
International E-Government Development Laura Alcaide
Muñoz 2017-11-08 This book provides an examination of eGovernment frameworks and maturity stages in governments
around the world, including an overview of the legal
frameworks that have supported them. Divided into three
sections, the first part of this book analyses the
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theoretical context of current policies, codes of best
practice and their implementation. The second section
presents case studies which bring key issues to the fore
including open government, privacy protection, social
media, democracy, systems failures, innovations in
inter-organizational e-government projects, and open
data systems. The authors demonstrate the importance of
the successful implementation of e-Government for
improving managerial efficiency, public service delivery
and citizen engagement, with special attention given to
developing countries. The book concludes by drawing out
the lessons learned from the latest research and
recommending solutions for improving the implementation
of e-Government in the future, thereby helping to
achieve more transparent, participative and democratic
societies. This book will provide an invaluable resource
for researchers, policy-makers, public managers,
international organizations and technical experts.
PROCESSOS ESTRUTURAIS NO SUL GLOBAL MATHEUS CASIMIRO
2022-05-13 Cerca de dez anos separam os primeiros
estudos de processo estrutural no Brasil dos últimos,
como este fruto de obra coletiva agora prefaciada,
intitulada Processos Estruturais no Sul Global. Acaso
contarmos a primeira tradução de Owen Fiss1 – Um novo
processo civil: estudos norte-americanos sobre
jurisdição -, e contabilizando os trabalhos envolvendo
processo civil de interesse público, que culminaram no
projeto de lei 8.058/14, o marco temporal referido seria
alargado, mas não muito. Isso significa que, em pouco
tempo em termos de história, muito se caminhou, e não
foi uma caminhada desorientada, mas paulatina e com um
objetivo bastante delimitado, qual seja, o da melhoria
de condições sociais de uma população ainda sedenta por
exercer seus direitos minimamente garantidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil.
El derecho de la sociedad en red Galindo, Fernando
2014-09-17 El objetivo del libro es presentar a lectores
(juristas o no) interesados varias impresiones sobre las
características del Derecho y el Estado de la sociedad
en red en estos momentos, , iniciada la segunda década
del siglo XXI, según la libre visión de los autores
expresada desde su respectivo contexto y experiencia:
trabajan, conjuntamente, en Facultades de Derecho en
Europa (España, Reino Unido y Finlandia) y Brasil.
Geopolitics in Health Eduardo J. Gómez 2017-12 In recent
years, political leaders in Brazil, Russia, India,
China, and South Africa, collectively known as the
BRICS, have worked to reformulate international
discussions and policies on issues ranging from fair and
free trade to human rights. When it comes to health
epidemics, however, the BRICS have differed greatly in
terms of how—and when—they respond, highlighting
important differences in their political commitment to
meeting healthcare needs. In Geopolitics in Health,
Eduardo J. Gómez takes a critical look at how the
emerging BRICS economies dealt with the obesity, AIDS,
and tuberculosis epidemics. Despite the countries having
similar international political and economic ambitions,
Gómez finds that domestic policy responses were driven
mainly by international, as opposed to domestic,
pressures and interests. Using a theoretical framework
called geopolitical positioning, Gómez explores how
nations respond to international pressures and policy
criticisms, as well as offers of financial and technical
assistance; countries then utilize domestic policy
innovations and ultimately engage in global health
diplomacy in order to bolster their international
reputation. Gómez draws on extensive data and case
studies and argues that leaders aspiring to build their
reputations among elite nations have a ready way to
demonstrate their status through quick and effective
public health responses; those who scorn the
international community tend to react slowly and
ineffectively to the same type of crises. The first book
of its kind to conduct an in-depth comparative
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historical analysis of how the BRICS deal with public
health threats, this pathbreaking text demonstrates the
value of positive geopolitical positioning and strong
partnerships with other governments, nongovernmental
organizations, and social health movements.
OECD Public Governance Reviews OECD Integrity Review of
Brazil Managing Risks for a Cleaner Public Service OECD
2012-11-12 This report assesses the implementation and
coherence of instruments, processes and structures in
Brazil to create a culture of integrity and to manage
risks affecting the operations and performance of public
organisations.
Intelligent Systems André Britto
Reforma Da Imprevidência: O Mantra Da Persuasão Ivo S.
G. Reis 2019-07-11 Este é um livro diferente e polêmico,
que aborda com profundidade a questão nacional reforma
da Previdência , sob a ótica da filosofia da informação,
filosofia da mente e filosofia política, partindo da
teoria que dele se extrai: A informação, a desinformação
e a coação, utilizadas como ferramentas de controle
social, dominação e manipulação comportamental . Saibam
como foi urdida a trama, os bastidores, e quais as
verdadeiras razões que a motivaram. Não formem suas
convicções antes de ler este livro! Se já as tiverem, é
possível que se alterem. Ainda há tempo. Não se deixem
enganar pelo mantra da persuasão que bombardeia seus
ouvidos e seus olhos todos os dias, por três anos
consecutivos: a necessidade da reforma da Previdência. O
livro, nesta versão de atualização, inclui também
apêndice e anexos com: a) Miniglossário do economês e
politiquês”; b) vídeos e links de utilidade pública
recomendados; c) listas atualizadas de endereços,
telefones e e-mails de todos os deputados e senadores”;
d) modelo de petição aos parlamentares.
Desafios da Administração no Brasil Tiago Aroeira
2022-07-04 Empresas privadas e organizações públicas de
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diferentes áreas de atuação em todo o mundo lidam
constantemente com a alta velocidade da transformação de
cenários nos ambientes externos e internos em que estão
inseridas. As condições de volatilidade, incerteza,
complexidade e ambiguidade se fazem presentes no cenário
global e apresentam significativos impactos em contextos
nacionais e regionais do país. No Brasil,
especificamente, as singulares características sociais,
políticas e econômicas se apresentam como fatores
potencializadores dos complexos desafios inerentes à
administração de empresas privadas e organizações
públicas. Nesse contexto, observa-se, constantemente, o
surgimento de novos desafios a serem superados por
executivos empresariais e gestores públicos em todo o
país. Em meio a esse cenário, pesquisadores,
professores, estudantes e profissionais da administração
com atuação no Brasil se dedicam diariamente a
compreender e descrever de forma mais aprofundada os
fenômenos relacionados aos novos desafios que se
apresentam, bem como se esforçam em sugerir e prescrever
soluções possíveis para transpor os desafios de
administração que se impõem no contexto nacional.
States in the Developing World Miguel A. Centeno
2017-02-28 What should states in the developing world do
and how should they do it? How have states in the
developing world addressed the challenges of promoting
development, order, and inclusion? States in the
developing world are supposed to build economies,
control violence, and include the population. How they
do so depends on historical origins and context as well
as policy decisions. This volume presents a
comprehensive theory of state capacity, what it consists
of, and how it may be measured. With historical
empirical illustrations it suggests that historical
origins and political decisions help drive the capacity
of states to meet their goals.
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