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Envolvidos pelo desejo 
genuíno de servir

Cristiane Schwantz, 35 anos, é motorista de carro forte. Gesiele Fiuza, 25 
anos, é técnica de Enfermagem. Salomão Gebin Claro, 21 anos, é locutor de 
rádio. Evandro Rangel da Silva, 31 anos, é técnico em Segurança do Trabalho. 
André Luis Weis, 36 anos, é assistente administrativo. O que eles possuem 
em comum? A vontade latente de ajudar o outro, salvar, fazer a diferença, 
transformar realidades... Ser voluntário. O Corpo de Bombeiros Misto de Vera 
Cruz os uniu. O mais recente, Evandro, há oito meses, e o mais experiente, 
André, há cinco anos, e recentemente migrando para o time dos civis. Inde-
pendente do tempo de atuação e das vivências que cada um já somou, eles 
estão conectados pelo desejo genuíno de servir e auxiliar a rotina dos bom-
beiros militares e civis. Sendo voluntários, eles não cumprem escala como os 
demais, mas também não recebem nenhum tostão pelo serviço prestado. É 
trabalho por doação e amor à causa, amor ao próximo.

Cristiane frisa que não recebe remuneração, mas ganha muito em apren-
dizado, em amigos, em experiências. Já passou por temporal, acidentes de 
trânsito, queima de estufa, cada qual deixa suas marcas, e para ela, o fato 
de poder ajudar é gratificante. Gesiele começou a atuar como bombeira 
voluntária em Candelária mas, por morar em Santa Cruz, acabou migrando 
para a corporação vera-cruzense. Ela atua na Emergência do Hospital Santa 
Cruz e acaba contribuindo com sua experiência na corporação. “Não é só 
doação de nossa parte, é uma troca com os colegas. Nos deparamos com 
várias situações tristes, como os temporais, que as pessoas perdem tudo, 
ou acidentes, quando há vítimas, e estamos ali para tentar ajudar o outro”, 
comenta. Mais do que o resgate, o apagar o fogo, o estender a lona, o papel 
muitas vezes de dar as notícias, confortar familiares, também acaba sendo 
deles. Os bombeiros precisam ser sensíveis às adversidades do outro, ao mes-
mo tempo que são tocados pela dor que os aflige. “Mas a nossa motivação é 

ajudar e ver o sorriso nas pessoas. Um ser humano ajudando outro, sempre”, 
acredita Gesiele, que relembrou o incêndio, próximo da sede da corporação, 
que destruiu por completo as moradias em que viviam três famílias, num 
mesmo terreno. A cena de adultos e crianças enrolados num cobertor, único 
pertence que se salvou, ficou na memória da voluntária.

O jovem Salomão tinha 16 anos quando pensou em virar bombeiro, mas 
esperou até os 19 para realizar o desejo de fazer alguma atividade que pu-
desse ajudar outras pessoas de forma voluntária. Em dois anos de atuação, 
já ajudou, por diversas vezes. Uma delas, num capotamento envolvendo 
um caminhão, na RSC-153, Salomão permaneceu por duas horas fazendo 
companhia ao motorista, preso nas ferragens, até o resgate ser finalizado. 
“Se eu deixasse o motorista se abalar ali, sozinho, iria piorar tudo. Procurei 
passar calma, tranquilidade, conforto, amenizando seu sofrimento”, recorda o 
jovem. A admiração pela instituição unida à vontade de ser útil à comunidade 
atraíram Evandro para o mesmo caminho.  “Como não tem remuneração, se 
tu vem para cá, é porque algo te tocou de verdade”, resume. 

Foi a partir da carona que deu a um bombeiro de Vera Cruz que André 
conheceu o trabalho, a rotina e passou a integrar o quadro de voluntários, 
em 2013. Com o passar de cinco anos, garante ele, o sentimento de ajudar 
o outro só fortalece, assim como o envolvimento com os colegas, numa 
irmandade. E o sorriso de gratidão de quem é ajudado é recompensador, 
mesmo daqueles que tudo perderam. Ele lembra da cena de um incêndio, 
em Herveiras, envolvendo a casa de uma família muito pobre. O casal e os 
dois filhos ficaram só com a roupa do corpo e tiveram que passar a noite no 
galpão, com os fardos de fumo. Mesmo perdendo todos os bens, veio um 
abraço sincero de gratidão pela ajuda. É quando a generosidade de uns toca 
a generosidade de outros, num círculo de solidariedade e amor.


