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Sinopse Sintius 10/09/2018 

O amparo assistencial é um benefício destinado a pessoas idosas ou com deficiência que não tenham 
condições de se manter ou serem mantidas por suas famílias. Para ter direito ao benefício, não é 
necessário ter contribuído para a Previdência Social, mas o interessado deve atender a algumas exigências 
da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). No caso do idoso, para ter direito ao amparo assistencial, a 
pessoa precisa ter, no mínimo, 65 anos de idade e não pode receber nenhum benefício da Previdência 
Social ou de outro regime previdenciário. Já a pessoa com deficiência precisa passar por um exame 
médico-pericial e avaliação social no INSS, para ser verificado se a sua deficiência a incapacita para a vida 
independente e para o trabalho. Outra exigência, que vale tanto para o idoso como para a pessoa com 
deficiência, é quanto à renda familiar. Para poder receber o amparo, o interessado deve comprovar que a 
renda mensal familiar dividida pelo seu número de membros é inferior a um quarto do salário mínimo. Para 
cálculo da renda familiar, é considerado o número de pessoas que vivem na mesma casa: cônjuge, 
companheiro, pais, filhos (inclusive enteados e tutelados menores de idade) e irmãos não emancipados, 
menores de 21 anos ou maiores inválidos. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. Esse 
amparo não dá direito ao 13º salário e, em caso de morte do beneficiário, não gera pensão para seus 
dependentes. 
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Diante de falta de ânimo para gastar dos brasileiros, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) recuou 0,09% em agosto, divulgou o IBGE nesta quinta-feira (6). Foi a menor taxa para o mês desde 
1998, quando o indicador apresentou queda de 0,51%. Sem agosto de 1998, seria a variação mais baixa 
do índice em agosto da série histórica, iniciada no fim de 1979. Para especialistas, os cerca de 13 milhões 
de desempregados e o alto endividamento das famílias inibem o consumo e são peça-chave para entender 
os preços. Além disso, transportes e também alimentos e bebidas contribuíram com o resultado, ao 
registrarem deflação. 
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