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Os contribuintes do
INSS que recebem até
R$ 710,08 têm direito a
receber o salário-família.

Para quem tem salá-
rio mensal de até R$
472, 43, o benefício é
de R$ 24,23 por filho de
até 14 anos incompleto
ou inválido.

Quem tem salár io
de R$ 472,44 a R$
710,08 pode receber

APOSENTADOS (AS) TÊM
DIREITO AO SALÁRIO FAMÍLIA

EUNICE CABRAL - PRESIDENTE

R$ 17,07 por filho.
De acordo com o

INSS, tem direito ao sa-
lário-família os traba-
lhadores com carteira
assinada (exceto os do-
mésticos) e os avulsos.
No caso dos domésti-
cos, esse benefício é
pago pelo empregador.

Aposentados por invali-
dez, por idade e os demais
aposentados (quando com-

pletarem 65 anos, se
homem, ou 60 anos, se
mulher) também podem
receber este benefício.

Milhares de trabalhadores (as) com suas
famílias puderam assistir a vários shows,
além de muita diversão.

Nossos (as) aposentados (as) mais uma
vez marcaram presença e colaboraram para
o brilho deste evento.
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Editorial

Até um salário mínimo
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Acima de um
salário mínimo
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CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

O direito ao salário fa-
mília estendido aos (as)
aposentados (as) é mais
um reconhecimento a es-
tes (as) companheiros (as).

O que antes era so-
mente um benefício aos
filhos menores de 14
anos, a partir deste ano
(portaria 77 de 12/03/08),
pode ser mais um com-
plemento aos rendimen-
tos destes (as) compa-
nheiros (as).

Mesmo com as apo-
sentadorias sendo ainda
muito inferiores às ne-
cessidades, cada con-
quista é uma vitória!

Sabemos que o Go-
verno tem projetos para o
próximo ano, onde a dis-
cussão será a atualização
das aposentadorias.

Mais uma vez, ve-
mos reascender a espe-
rança de vermos resga-
tados, nesta parcela de
trabalhadores (as), a dig-
nidade e respeito que
tanto merecem.

Eunice Cabral
Presidente

SALÁRIO FAMÍLIA
UM DIREITO

DO (A)
APOSENTADO (A)

· INSCRIÇÕES PARA O SORTEIO DE ANO NOVO
NA COLÔNIA DE FÉRIAS (PRAIA GRANDE)

Início: 21/10/2008 - Término: 18/11/2008 - Na secretaria do
Sindicato das 09h00 as 18h30 - O sorteio será no dia 19/11/

2008 na sede do Sindicato 2ºandar - Auditório as 19h00

· REUNIÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Reunião de saúde e segurança 07/11/2008

Sexta-feira das 18h00 ás 19h00

· PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data:25/11/2008 as 14h00 na sede do Sindicato 2º

andar auditório

· SEMINÁRIO
Devido às eleições municipais não haverá seminário nos

meses de outubro e novembro, o próximo será em 13 /12/ 2008.

No último dia
10 de outubro,
aconteceu a ma-
nifestação no
Brasil pelo Tra-
balho Decente.

A Força Sindical
e as demais cen-
trais sindicais mobi-
lizaram todos os
sindicatos, trabalha-
dores (as), e aposentados (as), participaram ativamente numa
demonstração forte de união e integração.
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