Folha ganha 15 prêmios de design gráfico
Concurso, feito pela Society for News Design, é o mais importante na área visual em
jornalismo impresso
A Folha foi a publicação brasileira mais premiada na 31ª edição do Best of Newspaper Design,
promovido pela SND (Society for News Design), por trabalhos produzidos no ano passado. O
jornal venceu em 15 categorias - a maior premiação da Folha na história do concurso. A lista
dos vencedores foi divulgada anteontem no site da organização.
Os trabalhos premiados pela entidade, a mais importante do design em jornalismo, foram
publicados nos cadernos Ilustrada, Equilíbrio, Folhateen, Esporte, Mais!, Vitrine, Dinheiro,
Folha Corrida Especial, na revista Serafina, e nos suplementos especiais sobre Maioridade e
Clima.
O júri concedeu prêmios de excelência pelas páginas nas categorias diagramação, cobertura
especial, gráficos de informação e revistas. Elas integrarão o anuário da Society for News
Design, que será apresentado na cerimônia de premiação, em Denver, nos Estados Unidos, em
setembro.
Para o editor de Arte da Folha, Fábio Marra, o resultado vem da dedicação dos infografistas e
diagramadores. "Tornar a leitura mais atraente e clara para o leitor é a função da editoria de
Arte. A premiação resulta do profissionalismo da nossa equipe, aliados à importância que o
tratamento visual gráfico tem na Folha."
O concurso da SND é promovido desde 1979 pela entidade, que tem sede nos EUA e reúne
profissionais de desenho gráfico. Neste ano participaram 374 publicações de 42 países. Esta é
a 11ª vez que a Folha é premiada na competição.
Ao todo, os jornais brasileiros receberam 28 distinções neste ano, liderados pela Folha. Em
segundo lugar ficou o jornal "O Dia", do Rio de Janeiro, com seis prêmios, seguido pelo
"Correio Braziliense", do Distrito Federal, com dois.
"O Estado de Minas" (Belo Horizonte), "Jornal A Tarde" (Salvador), "Vale Paraibano" (São José
dos Campos), "A Crítica" (Manaus) e "Correio da Bahia" (Salvador) ganharam um prêmio cada
um. Entre as revistas, a "Época" foi premiada por cinco trabalhos.
Para a entidade, os jornais mais bem desenhados do mundo são "Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung" (Alemanha), "Freitag" (Alemanha) e "The New York Times" (EUA).
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