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NOTA AOS COLABORADORES 

Prezados colaboradores da Biguaçu, 

Venho mais uma vez me manifestar a respeito da difícil situação que 

estamos vivendo. 

Gostaria de reiterar que é um momento muito triste que estamos passando 

e que, como responsável pela empresa, jamais pensei em tomar tal atitude. 

Reafirmo o meu compromisso com os 590 colaboradores que hoje estão no 

nosso quadro de funcionários e que não temos a intenção de desligar mais 

profissionais. Contamos com a compreensão de vocês neste momento. 

Como sabem, estivemos reunidos com a diretoria do sindicato e colocamos 

a nossa intenção de reintegrar à empresa os 160 profissionais que, infelizmente, 

tivemos que desligar. Para isso acontecer, colocamos que importantes pontos 

devem ser atendidos para que o equilíbrio financeiro da empresa possa 

acontecer. 

Prefiro dar a oportunidade de ter o maior número de empregos possível 

com menos benefícios do que ter que tomar a difícil decisão de aumentar o 

desemprego frente toda a pandemia que estamos enfrentando. Gostaria de 

acreditar que a diretoria do sindicato pense da mesma forma.  

É importante ressaltar que a paralisação ocasionada pelo sindicato não 

ajuda em nada o momento difícil que vivemos. Se já temos valores atrasados e 

dificuldade de arcar com os salários daqueles que estão trabalhando, com a 

paralisação isso se agrava ainda mais. Além de trazer um prejuízo para os nossos 

usuários que tem os seus empregos ameaçados por não ter como se deslocarem 

aos seus trabalhos.  

Por fim, destaco que estamos empenhados na busca de soluções para o 

retorno imediato de nossas atividades, em respeito a vocês, nossos 

colaboradores e também a toda comunidade que faz uso do nosso serviço. 

 

 

Léo Mauro Xavier Filho 

Diretor Presidente 

Biguaçu Transportes Coletivos Ltda. 

Florianópolis, 10 de julho de 2020 
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