
A Vale começa a pagar as horas “in 
itínere” a partir deste dia 20 de julho/2010. 
A grande vitória dos trabalhadores foi 
sacramentada em audiência no Tribunal 
Regional do Trabalho da Oitava Região, em 
Belém. Depois de longas horas de argumen-
tações foi homologado um acordo que foi 
assinado pela desembargadora Dra 
Francisca Oliveira Formigosa, presidente 
do TRT-8ª Região, do juiz titular da 1ª Vara 
de Trabalho de Parauapebas, Dr Jonatas dos 
Santos Andrade, procuradores do trabalho, 
representantes da Vale e pelo presidente do 
Sindicato METABASE CARAJAS, 

Raimundo Nonato Alves Amorim (Macarrão).
Com a pressão dos trabalhadores e a recusa de 

proposta anterior da Vale, que não queria reconhecer o 
passivo das horas “in itínere” ao longo dos anos, foi 
ainda imprescindível a postura do Sindicato e do 
Ministério Público do Trabalho para que a empresa 
passe a respeitar o direito dos trabalhadores e recebam o 
período em que permanecem em trânsito já a serviço da 
empresa.
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Vitória dos trabalhadores no 
processo das horas in itínere



1-A Vale pagará as horas “in itínere” da seguinte forma:
a) 44 Minutos diários do Núcleo Urbano de Carajás  ao setor de 

Transporte Leve, na Mina N4;
b) 80 minutos diários do Núcleo Urbano à portaria da mina do 

Manganês do Azul;
c) 54 minutos diários da Vila Planalto à Rodoviária/Administrativo da 

mina do Sossego.
2-Controle de Ponto

a) A Vale deslocará o controle de ponto para o Setor de Transporte 
Leve, na Mina N4;

b) Será implantado o controle de ponto da Mina do Sossego na 
Rodoviária/Administrativo;

c) Será implantado o controle de ponto da Mina do Manganês na 
portaria desta mina;

d) Estes controles serão implementados no período de seis meses, ou 
seja, no máximo até 20 de janeiro/2010.

3- Na reunião de conciliação para assinatura do acordo coletivo a Vale se 
comprometeu a pagar o direito retroativo a 42 meses anteriores à data 
de 20/julho/2011, seguindo os parâmetros de minutos descritos acima, 
de acordo ainda com o número de meses trabalhados neste período por 
cada trabalhador;

4-Este passivo de 42 meses será pago em até seis meses. Os 
trabalhadores ativos receberão na folha de pagamento. Companheiros 
que já tenham se desligado da empresa receberão seus valores através 
de homologação do Sindicato, para retirar seus valores que serão 
depositados em juízo. (Devemos lembrar que valores não requisitados 
no prazo de um ano serão considerados prescritos, caindo em uma 
conta do Estado).

5-No pagamento de agosto, os trabalhadores receberão o direito retroativo 
a julho

As negociações que exigiram 12 horas na reunião de 
conciliação no TRT, em Belém, estabeleceram os seguintes 

pontos que deverão ser definidos em acordo coletivo:

Fiquem de olho e mobilizem todos os companheiros. Nesta quinta-feira, 22, o 
METABASE CARAJÁS reune-se com a Vale para ver qual a resposta da 
empresa às reivindicações da categoria. Vamos engrossar nossa luta!


