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Janeiro

Em 27 de janeiro foi realizada Assembleia Extraordinária para as seguintes mudanças:

• Reforma Estatutária; 

• Mudança de endereço da sede do Instituto; 

• Formação do Comitê Científico; 

• Destituição de membros da diretoria; 

• Eleição e posse de novos membros da diretoria, para gestão de 2022 a 2026, com 

início em março de 2022. 

A reforma Estatutária foi necessária para que o IBC possa concorrer a Emendas

Parlamentares. E as demais mudanças ocorreram para promover e realizar atividades

científicas e educacionais planejadas para os próximos anos.

Detalhes das alterações podem ser visualizadas no site www.bubonem.org,br  



Abril

Em Abril foi finalizada a montagem da exposição “A Vida na Terra”.

Foram longos 18 meses de montagem e reforma, com início em 

fevereiro de 2021, na nova sede do Instituto.

Para acompanhar esta finalização, esteve 

também aqui o proprietário da empresa 

Moujan Fóssiles, do Marrocos, responsável 

por trazer itens muito especiais para o 

Brasil para compor a exposição e, cuja 

empresa  faz parte da realização deste 

ambicioso projeto. 

Sr. Igoui Lahcen (mais conhecido como Assu, à esquerda) e Dr. Paulo 
Auricchio, curador e idealizador da exposição “A Vida na Terra”.



Maio

Em maio, tivemos o privilégio de receber o grupo Mosaico de Itu, que é integrado por

intelectuais da terceira idade e coordenado pela professora Regina Coelho Mendes.

O grupo foi o primeiro a receber uma visita guiada na exposição “A Vida na Terra” pelo

curador da exposição Dr. Paulo Auricchio.



Maio

Durante alguns meses recebemos apoio financeiro da Empresa Paranapanema, 

sediada em Santo André - São Paulo, que é uma das maiores produtoras de tubos e 

laminados de cobre. A empresa também nos apoiou instalando corrimãos de cobre na sede 

do IBC. Corrimãos de cobre previnem a transmissão de microrganismos como bactérias e 

vírus, incluindo o SARS-COV2 (vírus causador da COVID-19). Além disso, deixaram nossas 

instalações adequadas às exigências do Corpo de Bombeiros. 



Junho

Em junho recebemos a visita das crianças e funcionários da Fazenda FSL Angus de Itu.

As crianças que foram acompanhadas pelos pais, tiveram a oportunidade de conhecer 

pela primeira vez uma exposição de ciências e de ver de pertinho itens como meteoritos, 

minerais e fósseis. Diversas explicações dadas pelo professor Paulo Auricchio deixaram a 

criançada eufóricas, como os minerais fluorescentes, a História da nossa Evolução e 

também sobre a origem das baleias e das aves.    



Junho

A Dra Cláudia Renata Madella-Auricchio, bióloga que 

faz parte da equipe do IBC, realizou a inauguração de 

hotéis de abelhas no Parque do Taboão, local sede da 

secretaria de Meio ambiente de Itu. 

Esse projeto faz parte de seus trabalhos de divulgação 

científica e melhoria do ambiente urbano.

Durante o evento de inauguração, a 

Dra Cláudia explicou para estudantes 

de uma escola pública a função e a 

importância das estruturas chamadas 

de “Hotéis de abelhas” para áreas 

urbanas e para as abelhas nativas do 

Brasil.

Valéria, Verônica Sabatino (secretária do Meio 
Ambiente) e Dra Cláudia R. Madella-Auricchio 



Junho

Palestra para os Conquiliologistas do Brasil

A Palestra “Porque uma espécie muda de nome?” 

foi ministrada pelo Dr Paulo Auricchio aos sócios 

da associação Conquiliologistas do Brasil. 

Fundada em 1989, com o objetivo é difundir o 

conhecimento sobre os grupos de moluscos que 

possuem conchas, a associação promove todo 

mês uma reunião para discutir e se aprofundar 

sobre um assunto. Desta vez, o convidado foi o 

prof. Auricchio e a reunião foi realizada aqui na 

sede do Instituto. 



Julho

No dia 05 de julho foi aberta para o público a 

exposição “A Vida na Terra”. 

A partir desta data a exposição foi aberta para 

a recepção de visitantes espontâneos (turistas 

da cidade e interessados) e também para 

grupos de estudantes e  professores. 



Julho

Recebemos a doação de uma rocha vulcânica do 

Vulcão Santorini na Grécia. 

A doação foi feita por Rafael Cristofoletti Carezia, 

que após visitar a exposição “A Vida na Terra”, 

voltou com a sua mãe para fazer a doação.

O Rafael coletou essa rocha ao visitar o vulcão 

Santorini em uma viagem de férias.

Agradecemos muito essa doação Rafa!!!

A amostra já encontra-se na vitrine da exposição 

junto com outras amostras de rochas vulcânicas.



Agosto

Entre os dias 17 de Agosto a 12 de Outubro de 2022 ocorreu a exposição temporária 

intitulada “Minha Vida: Imagens em Cores, suas Fusões e Formas” da artista plástica e 

terapeuta artística Camila Vieira.

A exposição recebeu cerca de 400 visitantes e também participou do  28º Festival de 

Artes de Itu.

Toda a curadoria e montagem foi feita por Cláudia Renata Madella-Auricchio.

Ao lado, 
Camila Vieira e 
seus netos.



Agosto

Como muitos dos itens da exposição são novidades 

para o público, uma breve explicação por parte dos 

monitores se faz necessária para que os visitantes 

consigam entender o que estão vendo. 

O Programa de Monitoria na exposição é 

patrocinado pela Fazenda FSL Angus de Itu e todo 

o treinamento é dado pelos biólogos Dr Paulo 

Auricchio e Dra Cláudia Renata Madella-Auricchio.

A exposição “A Vida na Terra” ganhou uma equipe 

de monitoras. Quatro estudantes que cursam o 

ensino médio na Escola Martinho de Ciero em Itu 

foram selecionadas e treinadas para fazer a 

monitoria para os visitantes espontâneos na 

exposição.
Alany Gabriela Tosta

Raquel Milano

Laís Rolim Machado

Giovana Veronezi



Outubro

Durante todo o mês de outubro realizamos oficinas sobre 

dinossauros e fósseis no Plaza Shopping de Itu em 

comemoração ao dia das Crianças.

Foram atendidas 900 crianças entre 2 e 15 anos, que 

tiveram a oportunidade de ver uma pequena exposição de 

fósseis e de pintar réplicas e desenhos de animais 

fossilizados.



Novembro

Novembro foi um mês repleto de visitas de grupos escolares na exposição “A Vida na Terra”.

Passaram pela exposição alunos das escolas públicas municipais da Rede Saber e das 

escolas particulares Forte Castelo, Anglo e Lúmen.



Novembro

O IBC participou do DIA de DOAR ITU. 

O evento que ocorre nacionalmente, teve sua 

primeira edição aqui em Itu e reuniu OSCs da cidade. 

O evento serviu para divulgar as atividades do IBC 

para a população. 

Ao lado, Walmir 
Eduardo Scaravelli, 
atual presidente do 
IBC. 



Dezembro

No final do ano o IBC recebeu a 

Tv TEM de Sorocaba , que fez 

uma reportagem sobre a 

exposição “A Vida na Terra”.

A reportagem pode ser vista 

acessando o Código QR abaixo: 



Acesse nossos canais de comunicação e Acompanhe as 

Atividades que estão sendo desenvolvidas:

www.bubonem.org.br

bubonem.educa

Rua dos Andradas, 256 – Centro Histórico de Itu
(11) 97803-8934

bubonemcultural@gmail.com
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