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Pensamos que algo 
ou alguma coisa irá 
passar para um estágio 
que significa melhorias.

Pensamos no 
crescer enquanto 
seres humanos... 
Pensamos no crescer 
profissionalmente...

Pensamos no crescer 
enquanto empresa que 
se solidifica no mercado 
e busca ganhar novos 
rumos e perspectivas...

Lamentavelmente, 
o que vimos crescer 
dentro da Aperam 

é o número de 
trabalhadores “zumbis” 
que buscam no álcool 
um alento.

Vimos crescer a 
insatisfação dos clientes 
frente à má qualida-
de do aço produzido. 
Exemplo: (a Tramontina 
devolveu bobinas não 
pela responsabilidade 
trabalhador, mas devi-
do a precariedade dos 
equipamentos. Nosso 
aço não passou no teste 
de estampagem e está 
literalmente rompendo 

“rasgando” no cliente).
Vimos crescer a 

desmotivação dos tra-
balhadores, que sonha-
vam com uma Acesita 
que um dia existiu.

Vimos crescer o 
aumento do tempo 
dedicado ao trabalho, e 
a diminuição do tempo 
dedicado à família e à 
vida social.

Essa é a realidade 
imposta pelo projeto 
Evoluir. Projeto que está 
trazendo um enorme 
retrocesso às relações 

interpessoais e intra-
pessoais.

Um enorme 
retrocesso ao processo 
evolutivo de uma 
empresa que já foi 
a única na América 
Latina a produzir aço 
inoxidável, que vê passar 
pela janela, uma história 
construída por homens 
e mulheres, coroada 
pelo orgulho, satisfação, 
prazer e amor por tudo 
que foi feito.

Que o fim que nos 
reserva, não seja de 
choro e ranger de dentes.

...relações interpessoais e intrapessoais..

Quando se fala em Evoluir,
pensamos logo em crescimento
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AposentAdoriA especiAl com 
a reformA dA previdênciA 

1
A partir da reforma 

da previdência, 
para conseguir esta 
aposentadoria você 

precisa cumprir 
esses requisitos:

    • 60 anos de idade para atividade de 
25 anos de contribuição (quase todas)
    • 58 anos de idade para atividade de 
20 anos de contribuição (amianto e tra-
balho em minas).
    • 55 anos de idade para atividade com 
15 anos de contribuição (trabalho em 
minas subterrâneas).

O caso de alguém que comece a traba-
lhar como metalúrgico aos 20 anos de 
idade, vai se aposentar 15 anos mais 
tarde comparado com a lei antes da re-
forma da previdência. Isso se ele con-
seguir trabalhar 40 anos, sem intervalo, 
com uma atividade tão pesada e danosa 
à saúde.

A regra de transição 
que era melhor nem 
existir Quem já tem 
atividade especial 

pode usar a regra de 
transição 

Os requisitos são da regra para transi-
ção da aposentadoria especial:
    1. Atividade especial de 25 anos de 
contribuição + 86 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
13 anos vai ser necessário 99 pontos. 
(A mais comum)
    2. Atividade especial de 20 anos de 
contribuição + 76 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
17 anos vai ser necessário 93 pontos.
    3. Atividade especial de 15 anos de 
contribuição + 66 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
13 anos vai ser necessário 89 pontos.

Ponto é a soma da sua idade e do 
seu tempo de atividade especial.

2 3
O valor da nova
Aposentadoria

Especial

Agora o valor da aposentadoria espe-
cial não é mais integral e nem usa apenas 

os 80% maiores salários.

A aposentadoria
atualmente é assim:

    • Média dos 80% dos maiores salá-
rios após 1994.
    • Sem o fator previdenciário.

Depois da reforma da
previdência fica assim:

    • Média de todos os salários.
    • 60% desta média + 2% por ano de 
trabalho especial a partir dos 20 anos de 
atividade especial.

Para atividades especiais de 15 anos, 
é 60% + 2% por ano a partir de 15 anos 
de atividade especial.

4
O fim da Atividade

 Especial para 
adiantar 

aposentadorias
Uma mudança enorme na 

proposta é o fim da conversão da 
atividade especial para acelerar 
e melhorar a aposentadoria por 
tempo de contribuição.

Hoje, o tempo em atividade 
especial pode ser usado ou para 
conseguir uma aposentadoria 
especial ou para adiantar e 
aumentar o valor da aposentadoria 
por tempo de contribuição. Isso vai 
deixar de existir. Estão acabando 
com a conversão de atividade 
especial em atividade comum.

5
O fim da 

Aposentadoria 
Especial por 

Periculosidade
O título já é autoexplicativo.

A Periculosidade deixa de 
ser considerada para a atividade 
especial depois que a reforma 
da previdência for aprovada.

Quem vai ser muito 
prejudicado por isso são 
os eletricistas e vigias.

A PEC 06 é bem clara e diz 
assim: “vedados a caracterização 
por categoria profissional ou 
ocupação e enquadramento por 
periculosidade;”

6
Como adiantar a 

Aposentadoria Especial e 
fugir da reforma

O melhor caminho é tentar reconhecer todos 
os períodos especiais que você possui antes da 
reforma.

Dessa forma você pode conseguir uma apo-
sentadoria especial com a lei antes da reforma 
ou diminuir o impacto violento da regra de 
transição.

Você pode tomar algumas atitudes para não 
deixar nenhum período especial passar batido:
    1. Juntar toda a documentação para reconhe-
cer sua aposentadoria especial.
    2. Reconhecer a atividade especial mesmo de 
empresas que já fecharam.
    3. Conversar com um profissional sobre a 
possibilidade de reconhecer períodos que o PPP 
está desfavorável.


