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O

time de colunistas do
jornal O DIA vai ganhar,
a partir de amanhã, um
importante reforço. O jornalista Edilson Silva, atual apresentador do programa ‘Os Donos da Bola’, na ‘Band’, vai começar a assinar a coluna ‘Em
Grande Fase’, no Ataque. Com
entusiasmo e picardia, ele avisa que irá abordar todos os esportes — com destaque para o
futebol — e que, mesmo com
passagens marcantes pelo rádio e pela TV, não vê a hora de
“mostrar serviço” em mais um
meio de comunicação.
“A coluna é a realização de
um sonho. O jornal O DIA é
uma marca forte, sou leitor
desde pequeno e é um casamento que une hoje o desejo e
o orgulho de fazer parte desse
time. Será uma experiência
única, por se tratar de um jornal tradicional. Espero estar à
altura e ter o leitor abraçando
a coluna”, disse Edilson, que
manda um recado para seu
futuro público.
“Quero trabalhar com assuntos exclusivos e tentar
antecipar uma série de informações importantes. É
uma coisa nova na minha
vida profissional, mas vamos sempre tentar andar na
frente da notícia”, diz, acrescentando que o fato de estar
“pisando em um novo terreno”, como ele próprio define,
é encarado com motivação e
otimismo.
“Cada veículo tem um perfil de público diferente e isso
é um belo desafio para o profissional. Quando comecei
na TV, tive que me adaptar
e hoje, felizmente, estou totalmente ambientado. Na

Quero trabalhar com
assuntos exclusivos
e antecipar uma
série de informações
importantes. Vamos
sempre tentar andar
na frente da notícia”

Pronto para vestir a camisa
e fazer bonito em campo
Edilson Silva estreia amanhã, no Ataque, em busca de golaços, com notícias exclusivas
Divulgação

O jornal O DIA é uma
marca forte. Será
a realização de um
sonho, que une desejo
e orgulho de fazer
parte desse time, uma
experiência única”
rádio foi um pouco mais
difícil, aquela coisa de ser
bom de improviso, de traduzir simultaneamente para o
ouvinte o que estava estava
vendo. Mas, hoje, sou realizado também. O importante é
não perdermos a essência do
jornalismo”, avalia.
MARCA REGISTRADA

Edilson Silva e sua marca registrada: ‘As pessoas na rua me cumprimentam levantando a mãozinha para mim’

Jogador de futebol frustrado — na adolescência sonhava brilhar nos gramados —,
Edilson não se arrepende dos
rumos que sua vida tomou.
Afinal, ele manteve acesa a
paixão pelo esporte em sua
profissão. A ponto de criar
uma marca registrada, assim
como o salto de Pelé após cada
gol ou o braço levantado por
Sócrates depois de balançar a
rede: a mão direita erguida.
“A ‘mãozinha’ não foi planejada, nasceu naturalmente
como qualquer bordão. Um
dia, na TV, fiz o gesto quando
o programa foi para o intervalo, como que pedindo ao público para esperar que a gente já voltaria ao ar. O diretor
pediu para fazer de novo e a
coisa pegou. Hoje, as pessoas
na rua me cumprimentam
levantando a mãozinha para
mim”, diverte-se Edilson.

