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“Perdemos um amigo, 
uma referência, um apoio! 
Perdemos um exemplo de 
solidariedade, humanidade e 
urbanidade. Será que existiu 
alguém com tantas virtudes 
ou será que são os ensinamen-
tos em nossas vidas que nos 
faz vê-la diferente a ponto de 

transformar as pessoas tornando-as bondosas, ca-
ridosas, com mais fé e religiosidade, e geralmente 
quem sai de alguma dificuldade de relacionamen-
to, financeira ou cura de alguma doença irrever-
sível e que costuma se transformar a ponto de 
ajudar outras pessoas indiferente de posição so-
cial, credo ou cor. Estou me referindo a quem nos 
deixou a tão pouco tempo, mas já deixou tantas 
saudades de alguém insubstituível, que conseguiu 
unanimidade entre todos os Associados da nossa 
ASDNER.

Já dizia Nelson Rodrigues, lendário Jornalista, 
escritor e dramaturgo, que toda unanimidade é 
burra. Até que Helinho provou que na Associa-
ção, todos aprovaram seu valor inquestionável. 
Por isso o título de insubstituível.

Às vezes, toda unanimidade não é burra! Tem 
exceções!” 

(Elmo Cordeiro)

Helinho
DEUS fez surgir em minha 

vida esta pessoa maravilhosa, 
simples, amiga, e DEUS aben-
çoou a nossa amizade mesmo 
que a vida tenha nos levado, 
para longe um do outro. Mais 
nossos sentimentos e pensa-
mentos estarão sempre ligados, 
a uma linha invisível chamada amizade!!! Amigo 
verdadeiro não tem preço. Que DEUS tenha você 
sempre ao seu lado.

(Paulo Roberto Pinto)

Quem nunca ouviu falar do 
Sr. Hélio, ou Sr Helinho, ou no 
Seu Nelinho da ASDNER? Ho-
mem bom, prestativo, compreen-
sivo, solidário, disponível, afável, 
divertido, alegre e tantos outros 
adjetivos poderiam ser atribuídos 
a esse Querido Amigo que partiu 
de maneira tão inesperada. Héli-
nho se dedicou a ASDNER por 

mais de vinte anos de sua vida. Chegava as sete 
da manhã, fazia o serviço de rua no horário do al-
moço, e se dedicava de corpo e alma nas causas de 
interesse dos servidores e viúvas do antigo DNER, 
e em muito pouco tempo tornou se amigo também 
dos novos servidores do DNIT. Para Helinho falar 
ao telefone era sempre prazeroso, gostava de dar 
boas notícias, adorava um dedo de prosa, contava 
histórias do passado ou inventava histórias e con-
tava piadas como ninguém. Sentimos tanto a sua 
falta Helinho! Há muitos anos, esse amigo preocu-
pado em me consolar e proteger escreveu num pe-
dacinho de papel a seguinte oração para ser o meu 
alívio diário: “concedei-me Senhor a serenidade 
necessária para aceitar as coisas que não posso mo-
dificar, coragem para modificar aquelas que posso 
e sabedoria para distinguir umas das outras”. Hoje 
não tenho Helinho para me consolar, mas repito 
diariamente essas palavras que expressam o meu 
sentimento diante desse triste episódio da falta do 
Helinho. Obrigada meu amigo, por ter partilhado 
conosco tantos dias de sua vida. Sua sabedoria, sua 
dedicação e atenção às pessoas, sua preocupação 
com o outro, sua amizade sincera, seu carinho, seu 
respeito, sua honestidade, seu amor pela vida, são 
princípios que todo ser humano devia cultivar. So-
mos todos muito gratos a você ! Saudades imensas. 
Onde quer que você esteja não esqueça de nós, 
pois não nos esqueceremos de você.

(Eglea de Fátima Ferreira Caldas Rocha)

Amigo e colega de trabalho des-
de 1961. Considerado não só no 
trabalho mas na vida pessoal. Com-
panheiro em todas as horas. Eternas 
saudades!

(Acácio Irio da Rocha)

Helinho, exemplo de vida. Há momentos 
em que as palavras não conseguem traduzir tudo 
aquilo que deveriam dizer, principalmente quan-
do a dor e a saudade falam mais alto. Esses senti-
mentos representam um desafio, mas tornam-se 
Divina ajuda, para que nossa alma se enriqueça 
de experiência e nos aproxime de Deus. Somente 
aqueles que aprenderam pela vivência a linguagem 
do sofrimento, podem falar a linguagem da con-
solação e a esperança na ressureição. A disponibi-
lidade, carinho, atenção e amor que nosso saudo-
so Helinho dedicou à família, parentes, amigos e 
principalmente aos associados da ASDNER-MG, 
farão com que sua lembrança permaneça viva en-
tre nós, pois ninguém morre enquanto permane-
ce vivo no coração de alguém. Que Cristo, nosso 
Salvador e Redentor concedam ao nosso querido 
Helinho, a vida eterna, pois ele fez por merecé-la.

(Luciano Leal)
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PARA HÉLIO
 “Naquela mesa ele senta-

va sempre e contava contente 
o que fez de manhã... naquela 
mesa está faltando ele e a sauda-
de dele está doendo em mim.”

Nós, amigos e associados 
da ASDNER/Regional/MG, estamos, de certa 
forma, orfãos.

Hélio, o popular Helinho nos deixou e por 
isso, a orfandade.

Ficamos sem o seu sorriso amigo, sem a sua ha-
bitual paciência e sabedoria, ao atender os aposenta-
dos e pensionistas, sem distinção de raça, credo ou 
posição social, que o procuravam e sempre, saiam da 
sala da ASDNER felizes com as explicações e deta-
lhes que Helinho lhes informava.

Aquela sala, sem a sua presença, onde durante 
os mais de 20 anos dedicados à Associação, foi 
sempre atento à necessidades dos associados, tra-
zendo para sí, o interesse maior em explicar da 
forma mais acertada, as soluções aos pedidos e in-
formações que lhe eram solicitadas, hoje está um 
pouco mais vazia.

Nossa eterna saudade.
(Marisa Aparecida Fernandes) 

Carta a um amigo que já se foi...
Helinho,
Na vida damos muitas vol-

tas e durante esses giros, en-
contramos pessoas como você. 
Alegre, amigo, sincero, traba-
lhador, crítico, bom pai, bom 
marido, que pudemos conhecer um pouco mais 
na sua despedida, junto à sua família. Despedida 
essa que nos frustrou, por quê?

Para quem tem fé num SER MAIOR, com-
preende que o nosso MESTRE necessitava da sua 
companhia perto dele.

A magia do nosso MESTRE é o CONFORTO 
que ele nos concede após algum tempo em que 
perdemos as pessoas que amamos.

Helinho, com a certeza que está em um lugar 
singelo, e com a certeza que encontraremos um 
dia, ADEUS.

(Maria Ana Rodarte)

“Neste momento palavras 
perdem o sentido diante das lá-
grimas contidas na saudade que 
iremos sentir, mas sorriso é o que 
te demonstraremos neste instante 
por ser o motivo deste até logo.”

(Matheus Gualberto de Barros)

Hélinho ficará eternamente 
na nossa lembrança.

É uma satisfação muito gran-
de ter convivido com uma pessoa 
tão querida. Pessoa que ficará 
marcada pelas boas obras que fez 
ao longo de sua vida. 

Centenas de pessoas foram acolhidas por ele. 
Todos os que o procuravam tinham a certeza de que 
receberiam uma palavra de amizade, atenção, cari-
nho e uma resposta amiga. 

Amigo de trabalho e de viagens. Quantas e 
quantas horas passamos juntos. Sempre prestativo, 
fraterno e humilde.

Os muitos amigos, com grande emoção, contam 
casos e mais casos da bondade que foi o Hélinho na 
vida deles.

Fui um grande privilegio ter a sua amizade. Pra-
ticamente todos os dias viamo-nos, inclusive no dia 
em que passou mal e foi hospitalizado, de onde não 
saiu mais. 

Fizemos muitas viagens, onde contava a sua his-
tória no DNER e eram muitas.

Nas excursões estava sempre presente, o que dei-
xava todos mais felizes, com o seu modo próprio de 
ser, sempre gentil, acolhedor e atencioso com todos. 

Muitos dizem que ele será insubstituível, em 
que concordamos plenamente. Não será possível 
encontrar alguém capaz de substituí-lo, alguém com 
o seu conhecimento e o seu jeito próprio de ser.

As pessoas são lembradas pelas boas obras que 
realizam e ele realizou muitas. Ficará eternamente 
entre nós.

Pela quantidade de pessoas que rezam pela sua 
alma, temos a certeza de que ele está descansando 
em paz

Hélinho, você jamais será esquecido! 
 (Jorge Guedes)

Cada pessoa que passa em nossa vida, passa 
sozinha, é porque cada pessoa é única e nenhuma 
substitui a outra.

Cada pessoa que passa em nossa vida passa so-
zinha, e não nos deixa só, porque deixa um pouco 
de si e leva um pouquinho de nós.

Essa é a mais bela responsabilidade da vida e 
a prova de que as pessoas não se encontram por 
acaso.”

(Mirian Lima e família)

A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas 
que amo, sem tirá-las do meu coração.

(Mary Lima e família)

Existe um lugar onde ninguém pode tirar você 
de mim. Este lugar chama-se Pensamento... e nele, 
você me pertence!!

(Marcos Lima e Família)

A amizade não obedece a 
uma presença constante, mas 
exige uma constante lembran-
ça. Por isso temos que lembrar 
desta pessoa que realmente 
sempre fez presente em nosso 
convívio. Admirávamos pelas 
suas brincadeiras, por aquele 
passo devagarzinho e sorridente atendendo aos 
amigos sem discriminação. Só quem o conheceu 
pode dizer como sua amizade foi importante. Mas 
tenho a certeza, amigo onde você está, ainda con-
tinua com sua simplicidade e nos colorindo com 
seu eterno sorriso escondido e carinhoso.

Todos nós, amigos da ASDNER nunca iremos 
te esquecer, pode ter certeza.

(Neuza Maria Pereira)

Pai,
De você ouvimos palavras ditas com carinho.
De que na vida ninguém é feliz sozinho.
E você é um alguém que sempre nos fez 

bem.......
Nos protegeu e nos tirou de todos os peri-

gos.....
E quando precisamos você chorou também.....
Pedimos todos os dias pra Deus cuidar de 

você.
E a nossa vida abençoar, pois um dia vamos 

todos nos encontrar.
(Esposa, fi lhos, sobrinhos, netos e bisnetos)

Sua presença na Associação 
sempre foi marcada pela sua se-
riedade e companheirismo. Com 
certeza seu lugar ficará sempre na 
lembrança de nossa Associação. 
Pensar a Associação de Minas é 

pensar na pessoa do Helinho. Instituição e pes-
soa se confundem num só movimento: a ajuda aos 
nossos associados.

Hélinho você sempre estará em nossos cora-
ções.

A paz estará junto a voce.
(Leila Seixas)


