NOTA DE PESAR

É com muita dor e pesar que a Associação Brasiliense
de Cronistas Desportivos (ABCD) informa o falecimento do
radialista Paulo Roberto Bolinha, um dos fundadores da Entidade,
em 1975.
Gamense apaixonado, Bolinha era um dos baluartes da crônica
esportiva local, com grandes trabalhos prestados ao futebol e à
comunicação do Distrito Federal.
O radialista, falecido em casa na manhã deste dia 2 de novembro, chegou a ficar
internado no Hospital Regional do Gama, mas teve melhora e recebeu alta. De acordo com
informações de pessoas mais próximas, ele reclamava de insuficiência respiratória e tinha
problemas cardíacos. Em uma rede social, ainda quando estava no hospital, Bolinha chegou a
revelar aos seus seguidores a causa do problema, e deixou um importante conselho aos
adeptos do cigarro.
“Amigos, infelizmente o cigarro me arrastou e fez um estrago com DPOC/coração. Estou
internado no PS do HRG com insuficiência de ar para caminhar 10 passos... Mas, com a força
de Deus vamos sair dessa. Abraços! Pra quem fuma...fuja já, dessa agonia e sensação de...
nadar (contra o nada) em busca do ar que sufoca e não chega nunca...”
Com a partida do nosso companheiro para morar ao lado de Deus, a Crônica
Esportiva do DF e Entorno se sente enlutada pela perda de uma de suas mais importantes
vozes. A ABCD, em nome de seus associados, se solidariza com a família do nosso amigo que
nos deixa neste dia tão triste. Ficam a saudade do convívio e a certeza de que ele estará
eternizado em nossa memória.

Bolinha, obrigado por tudo que você nos ensinou! Descanse em paz!

Brasília, 02 de novembro de 2018.

__________________________________
Jânio Gomes
Presidente da ABCD

ABCD - Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos - CNPJ 00.720.722/0001-10
Sede Principal - SBN Ed. Central Brasília, 9º Andar, Sala 901 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.040-904
Sede de Apoio - SRPN Estádio Nacional Mané Garrincha, 1º Subsolo, Sala 11 - Asa Norte - Brasília/DF – CEP: 70.070-701
Site: www.abcdesportes.com.br | E-mail: abcdesportes@gmail.com | Telefone: (61) 9 9646-1182
Presidente: Jânio Gomes – Gestão 2018/2020

