
Relatório Financeiro

Você e sua escola poderão visitar sem acompanhamento ou acompanhados de monitoria que 

irá ampliar seus conhecimentos sobre nosso mundo. Agende sua visita: (86) 999852782 wtp

Empresas Parceiras:  

Patrocinadores: 

INSTITUTO BUBONEM CULTURAL IBC                                        C.N.P.J.: 26.033.573/0001-05
Rua dos Andradas, 256                  Centro de Itu, SP                    Cep 13.300-170

Apoio: 

Dirigentes do Instituto Bubonem Cultural – 2021 – Idealizador: Walmir Scaravelli; 

Presidente: Jackson Alexandre Faccioli; Vice-Presidente: Rafael Douglas da Silva;

Primeira secretária: Larissa Milanezi; Secretário Suplente: Reinaldo José Gianecchini; 

Primeiro Tesoureiro: Maria Madalena C. M. Bittencourt; Tesoureiro Suplente: César 

Rodrigo Gatti; Primeiro Conselheiro Fiscal: Herivaldo Menezes de Santana; Segundo 

Conselheiro Fiscal: Fernão Sampaio Ramos; Terceiro Conselheiro Fiscal: Rodrigo 

Fernandes Rebouças

Telefone/Internet/TV 243,84
Material de uso e consumo 37.019,50
Bens de pequeno valor 6.272,61
Gêneros Alimentícios 10,00
Impresso / formulários 339,10
Materiais de obras e contruções 10.683,00
Materiais Descartáveis/ Embalagens 9,90
Material de escritório 196,00
Material de limpeza 399,43
Material de manutenção de equipamentos 3.923,06
Manutenção de Prédios e Instalações 14.166,90
Aviamentos 19,50
Material de Proteção 1.000,00
Despesas Administrativas 618,95
Publicidade e Propaganda 456,00
Cartórios 93,06
Decoração e Jardinagem 69,89
Despesas Financeiras 673,76
Juros Pagos 260,84
Taxas Bancárias 412,92
Custo Serviço Voluntário 47.280,00
Serviço Voluntário 47.280,00
Depreciação 1.644,84 2% Depreciação 1.644,84
SUPERAVIT/DEFICIT 4.379,76 C

RESULTADOS 2021

RECEITAS 156.430,66
Receitas Próprias 75.720,82
Doações Pessoas Fisicas 62.220,82
Doações Pessoas Juridicas 13.500,00
Receita Prestação de Serviços 33.280,80
Prestação de Serviços 33.960,00
(-) ISS -679,20
Receita Financeira Sem Restrição 149,04
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição 149,04
Receita Serviço Voluntário 47.280,00
Serviço Voluntário 47.280,00
CUSTO TOTAL 152.050,90  
CUSTOS E DESPESAS 152.050,90
Serviços Prestados por Terceiros 61.712,70
Prestador de Serviço PF 43.359,96
Prestador de Serviço PJ 630,00
Serviços Técnicos 6.580,74
Manutenção de Prédios e Instalações 6.745,00
Manutenção em Equip. Elétrico/Eletrônico 2.292,00
Publicidade e Propaganda 2.105,00
Utilidade e ocupação 3.101,15
Energia Elétrica 1.694,46
Água e esgoto 1 .162,85

Marcenaria
Scaravelli

Doadores de serviços: Robson Aparecido de Almeida, Daniel Regis Peixoto, Edson Faustino. 

https://palonetintas.com.br/
https://protelt.com.br/
https://www.apolospuma.com.br/


Em 2021, foram realizadas atividades para avaliar a aceitabilidade do perfil das atividades

do Instituto e nossa capacidade de recepção de público e ainda mostrar nosso potencial à

população e aos parceiros patrocinadores. Mesmo de forma preliminar, sem estrutura física e

pessoal definitivos, houve uma avaliação positiva muito além de nossas expectativas.

• Durante todo o ano de 2021 foi realizada a montagem da exposição museológica “A vida na

Terra” e desenvolveu o plano de seu maior projeto até hoje: implantação de um museu de

História Natural que trabalhará as ciências como parte indissociável da cultura e da educação,

com concepção moderna, perfil lúdico e divertido.

• Essas exposições foram divulgadas em 2 jornais regionais e em nossas redes sociais.

• Novembro – participação no 27º Festival de Artes de Itu com a

Exposição “Cédulas e Moedas do Brasil”, sob curadoria de Walmir

Scaravelli. Proporcionou ao visitante uma viajem à História do

Brasil através das cédulas e moedas do Brasil Colônia ao período

atual. Recebeu cerca de 300 visitantes. Entrada gratuita.

• Novembro, Exposição “Minerais do Mundo”, sob a curadoria do Dr.

Paulo Auricchio. Contou com cristais de 35 países e 450 peças

entre meteoritos, lavas vulcânicas, cristais fluorescentes, etc.,

trouxe ao visitante a beleza, as cores e formas dos minerais em

seu estado natural. Recebeu 450 visitantes com monitoria,

incluindo o curso de Meio Ambiente da ETEC Martinho de Ciero.

Ingressos R$ 10,00.

Acima, exemplar de fluorita proveniente de 

Marrocos é um dos minerais fluorescentes que 

figurou na exposição “Minerais do Mundo” e 

também estará presente na exposição “A Vida 

na Terra”

Acima, belo aglomerado de 

cristais de quartzo entremeados 

de galena, da Bulgária.

Ao lado, uma rara combinação de 

feldspato, mica e clevelandita, 

de Minas Gerais. Ambos também 

estarão presentes na exposição 

“A Vida na Terra”.

Metas futuras

Em abril de 2022 será inaugurada a exposição “A Vida na Terra”, que contará a História da Terra e 

o aparecimento da vida. Além da fantástica exposição “Cristais do Mundo” com meteoritos e 

minerais de 35 países, você poderá ver detalhadamente cada estágio pelos quais a vida passou, 

através de dioramas riquíssimos com moluscos, trilobitas, tubarões, esqueleto de baleia, crânios 

de dinossauros e de nossos antepassados, contando uma história que você precisa conhecer.

Dioramas espetaculares estão sendo produzidos 

para representar os períodos geológicos pelos quais 

a Terra passou. Ao lado, o diorama representando 

o Siluriano (480 Milhões de anos).

Exemplares nunca antes expostos 

no Brasil estarão nessa exposição, 

tais como placas de trilobites, 

esqueletos e representantes da 

evolução dos elefantes e das 

baleias.

Haverá uma pequena loja “Arte & Ciência” onde você poderá 

encontrar desde cristais até material didático para sua escola, tudo 

para divulgação e ensino das Ciências.

Nossa meta é criar em pouco tempo um espaço para 

Educação Científica e Capacitação de Profissionais das 

áreas das Ciências. Funcionará como formador de agentes 

multiplicadores na orientação do público sobre sua função 

no planeta e responsabilidade sobre o meio onde vivem. 

A história humana é também 

representada num diagrama 

tridimensional. 

Um diorama do Devoniano (400 

Milhões de anos) mostra como 

seria a vida naqueles mares.

A lojinha

Atividades realizadas em 2021

Quem somos e para que viemos?
O Instituto Bubonem Cultural é uma organização da Sociedade Civil (OSC) cuja meta é

incentivar todos a descobrir o mundo, divulgando conhecimentos científicos e culturais, auxiliando

as escolas a criar jovens curiosos e que respeitam a natureza. Desde sua fundação em 2016,

realizou exposições itinerantes como “Cédulas do Mundo" (2018) e “Brasil - História e Memórias

Estampadas no Dinheiro: Cédulas e Moedas Nacionais" (2019), que juntas tiveram 14 mil visitantes.

Devido ao impacto social em Itu e cidades vizinhas, o IBC foi reconhecido com o Selo Social. Nos

próximos 5 anos, as ações de difusão cultural estarão voltadas a área de Ciências da Vida.

Espaço para 

exposições

Contamos com um espaço para exposições temporárias que possibilitará 

você ou sua instituição fazer uma exposição em um espaço 

diferenciado. Reuniões especiais de sua empresa ou escola, de seu 

material artístico, assuntos científicos ou palestra.

Há planos para implantação de um espaço para um café, num 

ambiente agradável ajardinado e vinculado à cultura. Procuramos 

parceiros.

O café

• Dezembro, Reunião do grupo “Loucos de Pedra”, grupo

de colecionadores e entusiastas do colecionismo de

minerais, atividade em franca expansão no Brasil.

• Novembro, Participação na “Virada Jovem” em Itu, SP. Realizamos

oficinas para crianças com o Tema: “Insetos polinizadores e sua

importância”. O objetivo foi mostrar um pouco da diversidade dos

insetos do Brasil e a importância destes para a produção de

alimentos e manutenção dos ecossistemas. Participaram cerca de

400 crianças, entre 5 e 18 anos.


