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Assunto: Aplaude e congratula o Senhor Valdir Bacher, pelos relevantes

serviços prestados à comunidade itapoense durante os 18 (dezoito) anos de atendimento

junto aos Correios de Itapoá.  

                     

A Câmara Municipal de Itapoá,  Estado de Santa Catarina,  por unanimidade

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos ao Senhor Valdir Bacher,

pelos 31 (trinta e um) anos de serviços prestados junto aos Correios, sendo que, dentre estes,

18  (dezoito)  anos  Valdir  atuou  com  muita  responsabilidade  e  carinho  na  comunidade

itapoaense.    

Valdir Bacher, natural de Campos Novos/SC, tem 56 (cinquenta e seis) anos,

casou-se com Tereza Cravetz Bacher em 17/09/1983, e tiveram 2 (dois) filhos, Cleberson Luiz

Bacher  e Anderson Luiz Bacher. Valdir ingressou na Empresa Brasileira dos Correios no ano

de 1986, trabalhando como carteiro na Cidade de Porto União até meados de 1997, quando foi

transferido  para  a  Cidade  de  Irineópolis,  assumindo  o  posto  de  gerente  nos  Correios  da

cidade.           

Valdir foi transferido para o município de Itapoá no ano de 1999, assumindo o

então posto de correspondências, posto este que com muito esforço, dedicação e parceria com

a Prefeitura Municipal, Valdir conseguiu transformar na tão sonhada Agência dos Correios de



Itapoá, admitindo carteiros e atendentes, mostrando mais uma vez sua capacidade profissional

e seu amor pela Cidade.

Valdir sempre visou o crescimento e o bem estar da comunidade itapoense,

trabalhando  tanto  na  área  administrativa  quanto  operacional.  Valdir  é  uma  pessoa  muito

admirada  pela  população  itapoaense,  implantou  as  caixa  postais  comunitárias,  visando  o

atendimento às comunidades mais distantes como o Pontal do Norte. Atualmente as caixas

postais  se  encontram  desativadas,  porém,  com  o  crescimento  da  agência,  vieram  novas

contratações de carteiros, suprindo a necessidade da comunidade.

Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a

justa homenagem ao Senhor Valdir Bacher, como forma de reconhecer o desempenho pelos

18 anos de atuação em prol da comunidade itapoaense. 
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