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PALAVRAS DO REPRESENTANTE
DISTRITAL DE INTERACT
Caros companheiros do Distrito 4550,
Para quem eu ainda não tive o prazer de conhecer, eu me
chamo Alex Magário e durante essa gestão serei Representante
Distrital de Interact. Nesse ano eu quero que, cada um de vocês,
além de “Fortalecer comunidades, unir continentes” também
“Faça o Interact valer a pena”, que é o nosso lema para essa
gestão, escolhido por ser o sentimento de engajamento coletivo
que falta para termos um distrito melhor, maior e mais audaz.
O primeiro bimestre já acabou, e eu posso dizer que
começamos muito bem. Nunca tivemos tanto apoio quanto
agora: o Rotary está cada dia apoiando mais as novas gerações,
a governadoria e os Rotary Clubs em geral estão receptivos aos
nossos esforços, e temos o reconhecimento do Rotaract. Cabe a
nós aproveitarmos essas oportunidades, não cada club
isoladamente, mas o Interact Distrito 4550 como um todo, e
mostrarmos que o Interact não está aqui só para “curtição”, mas
para trabalhar, para ajudar a comunidade, para nos divertirmos
seriamente.
Então, interactianos, vocês querem ser levados a sério e
mostrar que realmente tem poder para mudar o mundo para
melhor? Se comprometam. Trabalhem, festejem, se reúnam,
celebrem, cobrem e também apresentem resultados, e tenham o
orgulho, humilde, de responder que são interactianos e que esse
nosso jeito de trabalhar faz a diferença. E a partir deste ponto,
surgirão ainda mais oportunidades.
E o que nos define, senão as oportunidades que tivemos e as
escolhas que nós fizemos? Nós, interactianos, somos jovens e
ainda temos muitas escolhas para serem feitas. Não se esqueçam
do ano passado: o futuro está em suas mãos. Dito isso, fica a
mensagem: façam o Interact valer a pena, façam seu mundo
valer a pena.
Alex Lordêllo Magário
Representante Distrital de Interact
Distrito 4550
Gestão 2010/2011
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ENTROSA BRASIL
Olá 4550! Gostaria de agradecer pelo convite que vocês me fizeram! É uma grande honra compartilhar
um pouco das minhas experiências interactianas com todos vocês!
Chamo-me Luana Berton Bulla e sou do IC de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, distrito 4700. Tenho
apenas um ano e alguns meses de Interact, mas esse tempo já foi suficiente para aprender muito sobre valores
que só o IC nos faz desenvolver. Na gestão 2009\2010 fui Segunda Secretária e, sinceramente, não tinha
noção da dimensão do que é o Interact, por isso não possuía o sentimento que hoje tenho. É na gestão atual,
em que sou Presidente, que tenho o espírito interactiano mais vivo do que nunca, que faz com que eu me doe
totalmente a essa causa tão nobre. Posso dizer que o IC me define em muitos aspectos, pois ele faz parte de
mim. Estou notando, que quanto mais nos dedicamos ao IC, mais satisfação ele nos retribui. O IC nos trás
esperança de um futuro melhor. Futuro este que já estamos escrevendo através de nossas ações. Somos os
grandes responsáveis pelo futuro próximo e fazemos isto olhando para o hoje, mas pensando sempre no
amanhã!
Se doe à causa do IC! Viva o IC intensamente! E sempre: Entroooosa Brasiiil!!!
Um beijão a todos...
~
Luana Berton Bulla
Presidente IC Flores da Cunha – Gestão 2010\2011

PALAVRAS DO DIIC
Companheiros do 4550,
É com muita alegria que me dirijo a vocês nesse primeiro Boletim Distrital.
Mesmo sendo o 4550 um distrito praticamente novo, no âmbito nacional, já vimos em nossas
premiações do DIIC que é um Distrito que veio para lutar entre os melhores e, isso só é possível
com o trabalho de vocês.
Espero que tenham todos uma gestão fantástica, cercada de muito trabalho, que é o que mais
queremos.
Trabalhem bastante, aproveitem o Interact e vocês verão o proveito que tirarão disso!
Olavo Gallo Bevilaqua
Presidente - 2010/11
DIIC - OMIR Brasil

XI COMIC
Aconteceu a XI COMIC (Conferência Multidistrital de Interact
Clubs) em Apucarana, Paraná, nos dias 21 a 25 de Julho de 2010. A
COMIC é o maior evento em abrangência de Interact Clubs do Brasil,
contanto com a participação de 350 interactianos distribuídos em 24
distritos. O distrito 4550, no seu terceiro ano presente no evento, contou
com a participação de seu Representante Distrital de Interact, que
recebeu o troféu de Inscrição Mais Distante. Foi entregue também o
prêmio de “melhor projeto de serviços à comunidade” pelo Concurso
Multidistrital de Projetos de Interact Clubs (COMPIC) para o Interact
Club de Salvador – Costa Azul pelo projeto “Noites mais Felizes II”.

INTERACT CLUB SALVADOR – SÃO BARTOLOMEU
No dia 17 de julho foi realizada, no Hotel Sol Plaza, a posse conjunta de
cargos e comissões do Rotary Club Salvador Aratu, Rotaract Club
Salvador São Bartolomeu e Interact Salvador São Bartolomeu para a
gestão 2010/2011. A companheira Lays Franco, presidenta da gestão
2009/2010 do Interact Club, empossou a nova presidenta Raíza Andrade
e, essa última, a sua diretoria. (1)

(1)

No dia 27 de agosto o Interact Club Salvador São Bartolomeu realizou
um passeio pelo centro histórico de Salvador. Foram visitados o Centro
Gemológico da Bahia, o Museu da Coelba e o Museu da Cidade, todos no
Pelourinho. As visitas foram bem descontraídas e, logo após, os
interactianos comeram acarajé e tomaram sorvete juntos. (2)

(2)

No dia 30 de agosto o Interact Club Salvador São Bartolomeu deu início à
pesquisas visando identificar focos de sócios em potencial no IFBA. Os
interactianos fizeram um questionário e o tem aplicado em alunos do
IFBA do 1º ao 4º ano. Ao final das pesquisas será realizado o devido
tratamento estatístico para a identificação de cursos e séries que
comportam o maior percentual de estudantes com perfil de interactiano e
o melhor horário para realização das reuniões. O projeto já apresenta
resultados a curtíssimo prazo: os alunos ficaram curiosos quanto ao
motivo da realização do questionário e muitos já confirmaram presença
na próxima reunião do clube. (2)

(2)

INTERACT CLUB DE SALVADOR - COSTA AZUL
No Interact Club de Salvador – Costa Azul é assim: abraços são
incalculáveis! Em nome do Dia da Amizade (04/08), os Interactianos do
Club, no dia 7 de agosto passaram uma tarde na praça “Ana Lúcia
Magalhães” distribuindo abraços e conseqüentemente despertando a
questão da importância do afeto nas pessoas ali presentes. O Projeto Free
Hugs (Abraços Grátis) contou ainda com a participação de Interactiano de
outro IC e de 2 Intercambiários recém-chegados à Salvador. (1)
Após o projeto Free Hugs era a “hora” da intercambista Caroline. Os seus
novos pais fizeram uma recepção para a mais “nova filha”. Lá estavam
presentes Interactianos e amigos da família. Caroline nos apresentou
através de fotos sua família, sua casa e seus amigos e recebeu dos
Interactianos um presente de boas-vindas: um postal e uma fita do Senhor
do Bonfim.
Graças à parceria que tem com a ACBEU, curso de idiomas que sede suas
salas para as reuniões do Interact, o IC Salvador- Costa Azul recebeu, em
sua reunião ordinária no dia 13 de Agosto a visita dos Jovens
Embaixadores Estadunidenses, os primeiros a virem para o Brasil através
desse projeto. Após ver uma apresentação do que é o Interact e como ele
atua, feita pelo companheiro Alex, Nathan, Jordan e Paloma apresentaram
o projeto dos Jovens Embaixadores e falaram um pouco da experiência e
do que estavam achando do Brasil. Após isso, os sócios e visitantes
puderam desfrutar de um companheirismo e trocar contatos para manter
relações mesmo depois da volta dos Embaixadores para os E.U.A. (3)

(1)

(1)

(3)

PALAVRAS DA SECRETÁRIA
DISTRITAL

PALAVRAS DO TESOUREIRO
DISTRITAL

Olá companheiros,
Estou muito feliz em estar falando-lhes
através deste boletim. Esse novo ano rotário é
bastante especial para mim, afinal, ser
secretária distrital de interacts é uma grande
responsabilidade. Pretendo fazer o melhor
trabalho possível, mas isso não depende apenas
de mim. Preciso que todos os clubes colaborem
mandando informações, respondendo e-mails e
até mesmo cobrando melhorias, afinal, de uma
forma ou de outra a gente acaba se
acomodando quando não somos cobrados e não
é isso que desejamos, não é mesmo?
Lembrem-se que a secretaria está à
disposição de todos. Quaisquer dúvidas podem
entrar em contato. Desejo a todos um ano
rotário cheio de boas e novas experiências.

É com grande prazer que estou assumindo
o cargo de Tesoureiro Distrital, e espero que
meus esforços somados aos da Equipe,
possam contribuir para que este se torne um
maior e mais coeso Distrito.
Irei me esforçar para que nosso Distrito
atinja, não somente o destaque nacional, mas
também sirva como um exemplo para as
futuras gerações.
Darei o máximo de meu trabalho em busca
de um Distrito mais justo e com menos
atrocidades. Assim não só estaremos
fortalecendo nossa comunidade, mas também
estaremos criando um mundo um pouco
melhor do que foi deixado para nós.
Conto com a colaboração de todos nessa luta.
André Luís Gomes Santos
Tesoureiro Distrital
Distrito 4550
Gestão 2010/2011

Raiza Lopes B. Andrade
Secretária Distrital
Distrito 4550
Gestão 2010/2011

Balanço da Tesouraria
(Até 31/08)

PALAVRAS DO
ROTARY
É com grande satisfação que me dirijo a vocês
nessa publicação que é prova viva desse momento
do crescimento do programa do Interact, não só em
nosso distrito e sim em todo o mundo.
Como sabemos, o Rotary e o Interact devem
somar forças para realizar um trabalho em
conjunto, pois é notório o crescimento de ambos os
programas quando estes trabalham em prol de um
mesmo ideal. Sendo assim, caros Rotarys
padrinhos, nunca deixem de olhar para os seus
Interacts afilhados, pois esses são o futuro de
nossos clubes e com plena convicção pode-se
afirmar que o Interactiano de hoje será um líder do
futuro, pois já está preocupado com a
transformação do mundo em que vive e exerce a
liderança nas atividades dos seus clubes.
Falando um pouco da função, a Subcomissão
Distrital de Interact é uma comissão da
Governadoria que visa assessorar o trabalho dos
Interact Clubs, dando o suporte necessário para a
RD desempenhar suas atividades, primando pelo
crescimento
do
distrito.
Então esperamos que a gestão seja iluminada e
mais uma vez o distrito possa galgar a passos
largos pelo crescimento do programa de Interact.
Sylvia Fernanda Veloso Santos
Presidente da Subcomissão Distrital de Interact
Gestão 2010/2011

PALAVRAS DAS
DIRETORIAS

Descrição
Entradas
Saídas
Saldo Anterior
TOTAL

Valor
R$ 00,00
R$ 00,00
R$ 482,00
R$ 482,00

Caros companheiros do distrito 4550,
É com grande satisfação que assumimos os cargos nas
Comissões Distritais de Projetos e Divulgação, novos
desafios propostos pelo nosso companheiro RDI. Por
serem novas comissões dentro da RD, cabe comentar
nossas funções: a de ajudar funções vitais dentro dos
clubes, os projetos e a divulgação, sem os quais fica
impraticável o Interact.
Com isso, nos dispomos a ajudá-los em prol do
crescimento do Distrito 4550.
Angelo A. C. Bello e Fábio A. Mendes
Comissões Distritais de Projetos e Divulgação
Distrito 4550
Gestão 2010/2011
ACESSEM:
www.clipe.me/ic4550
www.rotary.org
www.clipe.me/rcgestor
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Gestor 4550
ADICIONEM NO MSN:
group8086571@groupsim.com
group1331817@groupsim.com
Chats do 4550 e da XII COMIC
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