Relatório Anual de Atividades 2017

O Instituto Bubonem Cultural, teve em 2017 um ano de inicio das
suas primeiras atividade onde podemos destacar:
Ato Público de lançamento.
Ame abril de 2017,
aproveitando a semana da
Convenção, realizamos o ato
público de lançamento do
Instituto Bubonem com a
presença do Prefeito,
Secretário da Cultura e Diretor
da Cultura, diversos vereadores
e demais secretários do
município, além de
empresários e voluntários do
Instituto.

Este evento permitiu o lançamento oficial do Instituto Bubonem ao público em geral,
bem como dá o início das relações do Instituto com os demais órgãos públicos e
Instituições de Ensino da cidade.

Exposição de Lançamento Mega
A primeira exposição realizada se deu na
sede do Instituto Bubonem no prédio da
Mega Sistemas, onde temos a utilização
de uma área de 560 m2 por 2 anos,
renováveis por igual período, sem custo
para Instituto.
A exposição contou com 5 ilhas, uma de
cada continente totalizando mais de 300
cédulas de 80 países e de todos os
continentes. A exposição foi aberta não
apenas aos funcionários das empresas
que estão no condomínio empresarial
como também para diversos empresários
e algumas escolas da rede particular de
ensino. A exposição contou com mais de
500 visitantes nas 3 semanas em que
ficou disponível.

Exposição na Sub-Prefeitura
Realizada na subprefeitura do
Pirapitingui em Itu esta exposição contou
com a visita de mais de 10 escolas da
região e ate4ndendo mais de 1000
visitantes em sua maioria de áreas
carentes. A exposição contou com mais
de 300 cédulas de 80 países de todos os
continentes.
A exposição foi aberta também ao
público da redondeza que circulava na
subprefeitura dando oportunidade de
visita também a adultos, moradores da
região e a exemplo das demais
exposições totalmente gratuita a todos
os visitantes.

Exposição na Wet & Wild
O Instituto Bubonem Cultura
promoveu junto ao Parque Wet &
Wild uma exposição de cédulas de
mais de 80 países de todos os
continentes.

O objetivo da exposição não
era o de mostrar cédulas mas
sim de mostrar a cultura, seus
personagens, fauna e riquezas
através destas cédulas e com a mediação de alunos da CEUNSP.

A exemplo das demais exposições ela foi totalmente gratuita não havendo
qualquer tipo de taxa para as crianças, professores e diretores. Nesta
exposição em apenas 2 semanas tivemos mais de 800 visitantes entre
crianças e seus respectivos professores.

