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A
Gazeta de Piracicaba es-
treia hoje, dia 15, novo
projeto visual. Uma ex-

periência sensorial inédita, de-
senvolvida para permitir que
imagem, texto, título, espaços
inteligentes em branco e anún-
cios se integrem harmonica-
mente, resultando numa leitu-
ra mais objetiva e humana.

"Não é um produto com foco
apenas no mercado, mas, com
foco nas pessoas. Repeita a in-
terpretação particular de cada
um. Quanto mais objetivo,
mas facilita a percepção e tor-
na-se acessível para todos. Em
outras palavras, a Gazeta passa
a explorar mais imagens e
construções lógicas da notícia,
para se tornar menos técnica e
mais interativa", afirmou o au-
tor do projeto, Emílio Moretti,
designer com mais de 30 anos
de experiência.

A Gazeta deixa de seguir o tra-

dicional e conservador forma-
to dos jornais brasileiros, que
sofrem a influência do jornalis-
mo tipográfico - que privilegia
as letras -, para migrar para o
jornalismo interativo.

Produto social

De acordo com Moretti, "um
projeto que respeita a riqueza
cultural, criatividade, diversida-

de, padrão intelectual e a visão
cosmopolita de Piracicaba. Por
isso, ele é cheio de cores, for-
mas e vida."

Influências

O novo projeto de designer
da Gazeta sofreu influência de
jornais que receberam prêmio
mundial de design, como The
Guardian, The Telegraph (Lon-

dres), The Grid (Canadá) e La
Nacion (Buenos Aires)

"A Gazeta está sintonizada
com a vanguarda do design jor-
nalístico mundial."

Anúncios

A construção das páginas fo-
ram projetadas para valorizar
os investimentos publicitários,
desde os pequenos anúncios,

serviços funerários, até gran-
des inserções, tornando-se um
produto mais atraente e com
vantagens competitivas. "A no-
va organização permite que ca-
da anúncio converse com o lei-
tor, de maneira organizada,
pois não se confundem. A no-
va modulagem respeita o espa-
ço de pequenos, médios e gran-
des anúncios. Dessa maneira,
as informações jornalísticas e
comerciais se integram", desta-
cou Moretti.

Gazetamais interativa
Del Rodrigues/Gazeta de Piracicaba

O Brasil não
pode projetar
produtos sem

design, pois sem
design os produtos
brasileiros jamais
serão competitivos

no mercado
mundial. O projeto
da Gazeta torna-se
uma referência de
design jornalístico
para a região,
o Estado e o

Brasil

Gazeta se torna mais funcional

e moderna com projeto

lançado hoje.

Jornais mundialmente

famosos e premiados são

referência para o novo design

adotado

Novo projeto traz inovações para atender as transformações do mercado de Piracicaba e região

‘

Na Redação
Emílio Moretti acompanhou a produção da primeira edição da Gazeta com nova ‘cara’
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