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NOTA DE PESAR
A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE IMPRENSA vem a público manifesta os mais
profundo pesar pelo falecimento do brilhante Jornalista lenda da crônica
esportiva Dalmo Pessoa.
Dalmo Pessoa, jornalista, comentarista, economista e contabilista, era natural de São Luiz de
Guaricanga em Presidente Alves, filho de ferroviário, morou sua infância em Bauru, e se tornou
torcedor do Noroeste, mas quem na verdade preencheu seu coração desde a sua adolescência era o
time do Palmeiras, do qual tinha muito orgulho em falar que era Palmeirense.
Começou sua carreira no jornalismo da Rede Vida, passando assim por diferentes rádios e
televisões. Trabalhou por um longo período na Gazeta Esportiva, e foi por integrante nos tempos mais
tradicionais do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.
Dalmo Pessoa cobriu jogos importantes na história do Esporte Brasileiro como o Santos de
Rei Pelé, o Corinthians de Sócrates, o São Paulo de Tele Santana e o Palmeiras de Ademir da Guia, além
da sua participação e cobertura nas Copas do Mundo e Olimpíadas, deixando sua marca.
Sua passagem como radialista pela Rádio Bandeirantes fez parceria histórica com o locutor
Fiori Gigliotti, e na TV Gazeta no Mesa Redonda ao lado de seus grandes amigos Roberto Avallone,
Osmar Santos, Juarez Soares, Mauro Beting, Chico Lang, Milton Neves, entre outros nomes da
imprensa esportiva mais antiga.
Além de suas passagens pelo rádio e televisão Dalmo Pessoa foi colunista do Notícias Populares,
jornal de maior venda avulsa da capital paulista por vários anos, com sua coluna Gente Boa de Bola
ele falava a linguagem direta com os torcedores e era temido pelos dirigentes dos clubes, e em 2015
mesmo relutando com a mídia digital acabou aderindo e teve sua coluna para o maior Portal de
Futebol do Brasil o Portal FI, do qual era destaque no Futebol Interior.
O jornalista atuou em São Paulo como Vereador durante dois mandatos, em 2011 foi
homenageado pela Aceesp – Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, por marcar
história no jornalismo esportivo.
Hoje o Brasil perdeu uma lenda do jornalismo esportivo brasileiro, profissional e amigo dos
amigos, nós da API, através de seu Presidente, Vice-Presidentes, Diretores, Conselheiros e Associados,
nos sentimos consternados por essa perda irreparável.
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