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APRESENTAÇÃO 

A presente edição do Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise busca esboçar um 
balanço da ação do governo federal no ano de 2004. 

Tal qual as últimas edições, este periódico compõe-se de dois volumes.  
O primeiro deles, de acompanhamento e análise das políticas sociais, subdivide-se em 
quatro seções: i) Conjuntura e Políticas Sociais – por intermédio da qual se busca 
contextualizar as políticas sociais em face das macroorientações econômica e política; 
ii) Acompanhamento de Políticas e Programas Governamentais – que corresponde à 
parte substantiva deste boletim e, neste número, compreende o acompanhamento de 
nove áreas sociais, além do capítulo-síntese referente à Seguridade Social; iii) Ensaios 
– constituídos de três textos que discutem a relação política social/desenvolvimento a 
partir de áreas distintas: o primeiro, de autoria de Ronaldo Coutinho Garcia, tem por 
objeto os desafios que se colocam à sociedade brasileira para a implementação dos 
objetivos do milênio, no âmbito das Nações Unidas; o segundo texto, elaborado por 
José Celso Cardoso Jr. e Rogério Nagamine, discute as implicações da política 
monetária para o investimento público e, em especial, para o Gasto Social Federal; no 
último ensaio, de Leonardo Alves Rangel, analisam-se as potencialidades de a 
previdência complementar dos servidores públicos vir a tornar-se fonte de recursos 
para a formação de poupança de longo prazo no Brasil; e iv) Acompanhamento da 
Legislação em Políticas Sociais – que apresenta as principais alterações nos dispositivos 
legais que afetam algumas das áreas abrangidas por este períodico. 

O segundo volume, que corresponde ao Anexo Estatístico, apresenta a execução 
orçamentária do Gasto Social Federal, segundo as unidades orçamentárias, a natureza das 
despesas e as fontes de financiamento, para os anos de 2003 e 2004, além de séries 
históricas atualizadas de indicadores referentes às áreas objeto de análise desta publicação. 

Boa Leitura! 

Conselho Editorial 




