
 

APRESENTAÇÃO 

A presente edição do boletim Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise tem como 
recorte temporal o primeiro semestre de 2005. 

Diferentemente de suas últimas edições, este número é composto de um volume 
impresso e um CD. Em sua versão impressa, são apresentados o acompanhamento e a 
análise das políticas sociais, ao longo de quatro seções: i) Conjuntura e Políticas Sociais 
– que traz a contextualização das políticas sociais em face das macroorientações eco-
nômica 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 Seguri-
dade Social; iii) Ensaios – constituída de quatro textos alinhavados em torno do tema 
infância e adolescência: “Políticas para a infância e adolescência e desenvolvimento” 
(Vicente Faleiros); “O crescimento dos homicídios de crianças e adolescentes no Bra-
sil: 1980 a 2003” (Helder Ferreira); “Os abrigos para crianças e adolescentes e o direi-
to à convivência familiar e comunitária” (Enid Rocha e Luseni Aquino); e “Juventude 
Negra e Exclusão Radical ” (Maria Aparecida Bento e Nathalie Beghin); e, por último, 
iv) Acompanhamento da Legislação em Políticas Sociais – que apresenta as principais al-
terações nos dispositivos legais nas áreas de previdência social; assistência social e  
segurança alimentar; educação; trabalho e renda; direitos humanos, justiça e cidada-
nia; e igualdade racial. 

O Anexo Estatístico, pela primeira vez sob o formato de CD, apresenta a execução 
orçamentária do Gasto Social Federal, segundo as unidades orçamentárias, a natureza das 
despesas e as fontes de financiamento, para o ano de 2004 e o primeiro semestre de 2005, 
além de séries históricas atualizadas de indicadores referentes às áreas objeto de análise 
desta publicação. 

Cabe ainda registrar que, para o aprimoramento desta edição, foram imprescin-
díveis as contribuições oferecidas por leitores externos ao Ipea, aos quais este Conse-
lho presta profundos agradecimentos: Ângela Fatorelli, Cândido Gomes, Elizabeth 
Diniz Barros, Evilásio Salvador, Graça Ohana, José Geraldo de Sousa Junior, José  
Juliano de Carvalho Filho e Tânia Mara Eller da Cruz. 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 



 

 

 
 




