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No trabalho, 27 anos de dedicação
Valmir tem orgulho 
em comemorar o dia 
28 de outubro. Na 
lembrança, guarda 
cada momento vivido
ao longo da profissão

O Município de Vera Cruz 
vai realizar almoço de 
confraternização pelo Dia 
do Servidor Público na 
segunda-feira, dia 28, às 
11h30min, na Associação 
dos Servidores Munici-
pais. Além do tradicional 
almoço, haverá mini-gin-
cana e terapias alterna-
tivas (quick massage, 
auriculoterapia, musi-
coterapia e liang gong). 
Neste dia, as repartições 
públicas municipais terão 
expediente somente na 
parte da manhã, com 
exceção da Saúde, que 
funciona normalmente.

Na maior parte do dia, Valmir realiza atividades na rua
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No trabalho, a superação

Dos 55 anos vividos 
por Valmir Miguel 
Finger, 27 e meio são 

dedicados ao ofício de ser-
vidor público. O trabalho 
exige caminhadas diárias na 
rua, entregando e buscando 
correspondências no correio e 
documentos nas repartições, 
conselhos e secretarias da 
Prefeitura e do Município, 
bem como auxiliando nos 
serviços de banco - o chama-
do estafeta, como ele gosta 
de dizer. Chovendo ou não, 
Valmir está lá. Até brinca que 
quando a chuva engrossa, 
troca o tradicional sapato 
preto pela botina e sai para 
as atividades do dia. 

As lembranças de quando 
iniciou na Prefeitura de Vera 
Cruz, em 1º de abril de 1992, 

estão muito vivas em sua 
memória. A data, conhecida 
também como Dia da Menti-
ra, deixou Valmir desconfia-
do se tinha sido mesmo cha-
mado para o novo emprego. 
“Lembro que o sub-chefe até 
se enganou: eu estava contra-
tado como motorista e outro 
colega ia iniciar como opera-
dor e ele me mandou pegar o 
caminhão e o outro, a máqui-
na”, relembra, aos risos. No 
novo ofício fazia drenagem 
em açudes, valetas e bueiros 
no interior do município. 
Foram 15 anos trabalhando 
na função, o que hoje o torna 
um grande conhecedor das 
localidades rurais e dos pro-
dutores no município. “Hoje, 
muitos colegas chegam pra 
mim e perguntam: tu conhe-
ce fulano? Aí eu respondo: 
ele mora em tal local, depois 
daquela curva e assim por 
diante”, conta. 

Entre as lembranças das 
passagens pelo interior, o ca-
rinho e a preocupação com o 
trabalho que desempenhava. 
“Fazia o começo do trabalho, 
aí parava e perguntava se 
o serviço estava sendo bem 
feito ou se era pra fazer dife-
rente”, revela. Além do tra-
balho duro, outros momentos 
eram de aperto. Certa vez 
um colega, que ainda esta-
va aprendendo a manusear 
o trator de esteira, atolou 
perto de um barranco. Como 
estava bem no topo e havia o 
perigo de o barranco ceder, 
Valmir não podia chegar com 
a máquina perto dele para 
ajudar.  “Quanto mais mexia 

o trator, mais o equipamento 
caía para o lado do barranco”, 
relembra. Até que o colega 
não conseguiu mais mexer na 
máquina e Valmir subiu para 
ajudá-lo. “Consegui descer 
devagar com o trator pelo 
barranco abaixo. Chegando 
no fim, devolvi o a máquina 
pra ele”, revela. 

Boas lembranças recorda 
de cada momento que já vi-
veu como servidor e nesse 28 
de outubro tem orgulho em 
comemorar seu dia. “A cada 
momento me sinto melhor  e 
mais feliz trabalhando como 
servidor público e fazendo 
minhas atividades”, comple-
ta. Entre as passagens pela 
Prefeitura, também como 
motorista na Secretaria de 
Saúde e substituto de férias 
da secretária do coordenador 
de obras.

Apesar de ter um ramal 
fixo onde atende a ligações, 
na sala junto aos Conselhos 
Municipais, Valmir conta 
que a maior parte do tempo 
seu serviço é na rua. Nesse 
movimento diário, encon-
tra pelo caminho muitas 
pessoas, entre eles colegas 
de Prefeitura e trabalhado-
res de outros locais, como o 
correio. “Me faz bem falar 
com as pessoas, conversar 
ou dar um bom dia. Se as 
vezes fico uns dias em casa, 

como nos feriadões, sinto 
falta do trabalho”, afirma. 

Com toda essa alegria 
e disposição, Valmir não 
imaginava que a partir de 
1º de outubro de 2010, a 
depressão o deixaria um 
ano afastado em casa. Na 
volta ao trabalho, em 31 de 
agosto de 2011,  encontrou, 
através do contato e apoio 
das pessoas, forças para 
superar o momento difícil. 
“Voltar ao trabalho foi o 
melhor tratamento”, conta. 

“

”

A cada momento me 
sinto melhor  e mais 

feliz trabalhando 
como servidor público 
e fazendo as minhas 

atividades.

VALMIR MIGUEL FINGER
servidor público


