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FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS DA SCAPINI MOTORS – BENTO GONÇALVES 

Realizam reunião com SINTRACODIV-RS para avaliar as infrações cometidas pela empresa. 

Em reunião realizada com os funcionários demitidos na tarde de quarta-feira, 08 de agosto, na 

cidade de Bento Gonçalves, o diretor Valter Silva do SINTRACODIV-RS e seu departamento 

jurídico representado pelo Dr. Péterson Ávila e os ex-funcionários da SCAPINI MOTORS – 

Bento Gonçalves decidiram pela ação coletiva de trabalho, pois não foram 

observadas/respeitadas as normas coletivas e tão pouco a legislação trabalhista, no decorrer do 

contrato de trabalho dos funcionários, como também não foram respeitados ao término dos 

contratos, pois os trabalhadores foram despedidos de uma forma arbitrária e ainda sem o 

devido pagamento de suas verbas trabalhistas. 

Diante desse fato, desta despedida arbitraria por parte da empresa, os funcionários da 

SCAPINI MOTORS ficaram impossibilitados de dar andamento aos Seguros Desempregos e 

os saques de FGTS, ficando todos a mercê, sem amparo por parte do Empregador. 

Em que pese os trabalhadores terem ficados sem auxílio do empregador, o Sindicato não 

deixa seus trabalhadores desamparados, e se faz presente junto ao seu colaborador justamente 

nessas horas, lhe ofertando todo suporte para resolução do problema.  

Importante destacarmos que a Empresa SCAPINI MOTORS, deu aviso trabalhado para os 

funcionários, na data de 27 de junho do corrente ano, a iniciar no dia 28 de junho o efetivo 

aviso trabalhado, e pós este período, no último dia de trabalho no dia 10 de julho do corrente 

ano, foram todos trabalhadores dispensados pelo funcionário gerente de pós venda de todas as 

lojas do grupo SCAPINI MOTORS, que fechou as portas da empresa, sem assistência alguma 

aos mesmos, demonstrando o descaso por parte da Empresa, que até presente momento não 

saldou as verbas trabalhistas de seus funcionários despedidos. Após o relato dos funcionários 

e orientações do SINTRACODIV-RS, foi decido por todos os presentes pela ação coletiva de 

trabalho contra a empresa SCAPINI MOTORS. 

 

 


