
ESPM produz o calendário institucional para o Corpo de Bombeiros         
 
Artistas gráficos, professores e alunos participam da campanha preventiva de acidentes. 
 
A Agência ESPM e o Núcleo de Design da ESPM entregam, no próximo sábado, 9 de 
dezembro, o calendário institucional 2007 do Corpo de Bombeiros com a campanha 
"Prevenção pela Educação".   
 
O grande diferencial desta edição, é a participação de renomados profissionais da área gráfica 
como fotógrafos, artistas plásticos e designers que contribuíram com a sua criatividade, 
expressão e arte para uma proposta ousada e um tema diferente a cada mês do ano. "Além da 
contribuição dos artistas, o projeto integrou duas áreas da ESPM - a comunicação e o design - 
em prol de uma instituição respeitada como o Corpo de Bombeiros", afirma a coordenadora do 
Núcleo de Design da ESPM, Ana Lúcia Lupinacci.  
 
No total, doze peças entre fotografias, ilustrações digitais, aquarelas e pinturas compõem o 
calendário que representa a sensibilidade artística do autor na reflexão sobre o tema da 
campanha.  
 
A concepção do projeto, a produção e a direção de arte foram realizadas pelos alunos do curso 
de Design e da Agência ESPM, sob coordenação do designer Marcello Montore e do 
publicitário Heraldo Bighetti, respectivamente.  
 
A parceria entre a Agência ESPM e o Corpo de Bombeiros existe há quatro anos e consiste em 
divulgar a imagem da instituição e suas ações sociais. "O calendário institucional, além de 
tradicional é sempre muito aguardado. Pela primeira vez, temas como balões, acidentes 
domésticos, e enchentes foram abordados em material como este, mas o trabalho resultou em 
algo muito especial porque ultrapassou a proposta de um simples calendário. O trabalho é uma 
completa obra de arte, finaliza Cap PM Mauro Lopes dos Santos". 
 
Os 50 mil exemplares do calendário institucional serão distribuídos gratuitamente nas unidades 
do Corpo de Bombeiros e apresentados oficialmente no Clube Monte Líbano, em São Paulo – 
SP. 
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