Palavras do Representante Distrital de Interact Clubs
Começo a mensagem bimestral destacando um poema citado pelo
nosso Governador, Durval, na carta de julho do poeta indiano
Rabindranath Tagore, laureado com o Premio Nobel – “Dormia e sonhei
que viver era alegria. Acordei e percebi que viver era servir. Servi e
descobri que servir traz alegria”.
Meus irmãos em Rotary gostaria que vocês dessem enfoque a
prestação de serviços comunitários. Somos agentes de transformação.
Nossa filosofia interactiana é “Divertindo-se Seriamente!” e temos que
zelar pelos nossos princípios e pela nossa imagem. Temos que mostrar pra
nossa comunidade que nós fazemos a diferença!
Quantas pessoas conhecem o seu clube? Quantas pessoas ao seu
redor sabem o que Rotary? Precisamos divulgar a nossa organização, mas
isso só é possível com ações. Precisamos nos dedicar na realização de
projetos. Nossas ações falam mais que nossas palavras. Precisamos de
projetos bem elaborados, projetos grandes!
O Interact é uma escola para a vida. Sei que
todos
os
Interactianos
deste
distrito
já
compreenderam o significado de família rotária, e
isso é maravilhoso! Mas, uma família não faz
somente companheirismos, trabalha junta também!
Temos que poder contar uns com os outros, no servir
para que a sociedade nos enxergue como exemplo.
Peço que todos valorizem o caráter. Façam
companheirismos e dêem enfoque a prestação de
serviços!
Sucesso pra todos!
Luiz Expedito Machado Rodrigues
Representante Distrital de Interact Clubs
Interact Club Salvador São Bartolomeu
Gestão 2011/2012
Distrito 4.550

Entrosa Brasil

Olá amigos, meu nome é Israel Faccin, sou do Rotaract Club de Carangola-MG, 4580. Sou redator do
blog www.rbwnews.blogspot.com, sempre postamos novidades rotárias e afins.
Estou na família rotária há quase 5 anos, e tenho saudades da minha época de IC. Em 2008 eu e Brenno
Húngaro, fundamos o Rainbow, com o intuito de satirizar o mundo rotário sempre com muito humor e
sagacidade. Criamos também o PREMIC (Premio Maxwell de Interact
Clubs), que consiste em premiar as pérolas do evento. O PREMIC
cresceu tanto, que hoje é indispensável até em COMICs. Já premiamos
inclusive o companheiro RDI Luiz Expedito, por ser o melhor baiano
dentro todos na COMIC do MS. Lembrando que ele era o único lá.
Somos muito mais do que um grupo, mas uma família, assim como o
Interact, o Rainbow já faz parte de nossas vidas, e aguardamos um dia
cair aí em solo baiano para podermos apresentar a vocês, o bom humor
Rainbow.Entrem em nosso blog, curtam no Facebook e me sigam no
Twitter (@isra_mccartney). Não necessariamente nessa ordem.
Espero poder ver todos vocês na COMIC em Curitiba! Um grande
abraço mineiro!
Israel Serrão Faccin Pacheco,
Comissão de Integração Interact/Rotaract da rep. Distrital de RTC do Distrito 4580,
Rotaract Club de Carangola (MG)

Intercambio Cultural
Estudante Brasileiro no Exterior
Ola Distrito 4550!
É um prazer enorme estar aqui deixando uma mensagem para vocês.
Bom, pra quem não me conhece, sou Nathalia Rodrigues, interactiana e intercambista! Tenho dois anos
de vida interactiana. Fui presidente do Interact Club Lauro de Freitas na gestão passada e conheci o
verdadeiro significado do que é ser interactiano. Alem de todas as ações e todas
as amizades que o Interact traz pra nós, foi na CODIC que enxerguei claramente
o que os Interact Clubs representam. Adoraria estar ai com vocês, mas hoje
estou na Califórnia há dois meses, fazendo o meu intercambio. O Brasil faz
muita falta, mas a experiência esta sendo maravilhosa e o Interact faz parte dela
Há duas semanas estive em uma conferencia de Interact aqui e eram 2400
interactianos, foi super legal. Sei que nosso Distrito de Interact não é tão grande
assim, mas tenho certeza que podemos ser ainda maior. Só temos que nos apoiar
e mostrar, aos que não sabem, o que é Interact Club. Essa é a minha mensagem
pra vocês. Não apenas participem, façam acontecer !
Espero que tenham curtido por mim essa CODIC maravilhosa!
Interactianamente,
Nathalia.

II ADIC Sul
A ADIC do nosso distrito pela primeira vez ocorreu de
forma regionalizada. A ADIC Sul foi realizada em
Itabuna, organizada pelo Interact Club Itabuna Sul e
foi um treinamento para os Interacts da região (Ilhéus e
Itabuna). Contou com a presença do RDI Luiz Expedito
e com o presidente dos Rotarys padrinhos de ambos os
clubes, Rita Marques, Rc Ilhéus Jorge Amado e Jaime
Navarro Costa Rc Itabuna Sul.
Contabilizando 2 dias, a ADIC foi um treinamento sobre
as funções de diretoria, sobre a organização da
representação distrital e sobre os eventos distritais. E
acreditem: depois de tantos treinamentos estamos mais conscientes de nossas funções.

Espaço OMIIC-Brasil
É com muita alegria que venho falar sobre minha visita oficial ao Distrito 4550.
Teve inicio no dia 29 de outubro. Chegando ao aeroporto de Salvador, fui recebido pelo meu estimado
Companheiro ERDI Pedro, logo fui para a Casa do ERDI Alex, até então eu estava de certa forma a
vontade, pois eu já os conhecia, mas quando cheguei a Conferencia me senti um bicho do mato, pois não
conhecia ninguém apenas o RDI Luiz Expedito, mas como alguns sabem que sou atirado e sem
vergonha, logo fui me aproximando, oferecendo ajuda, e pronto já estava super enturmado, daí por
diante fiquei mais tranqüilo. A abertura do Evento foi perfeita, com a presença do Governador Durval
Olivieri do Governador Eleito Clovis Ribeiro de representantes do Rotaract, pais, amigos e muitos outros
companheiros. O evento foi lindo, boa estrutura, bons participantes, boa festa e claro ótimas Palestras.
Sem contar que eu era um dos palestrantes.
Meu querido Representante Distrital de Interact Clubs – Luiz Expedito. Você está de Parabéns, seu
distrito é lindo e seus companheiros são muito comprometidos com o ideal de Servir. A OMIIC BRASIL
se alegra e muito em ver o distrito 4550 nordestino, trabalhando e divulgando as ações da OMIIC
BRASIL, pois como eu disse, vocês são sim capazes e tem grandes chances de tornarem-se o Melhor
Distrito do Brasil, desempenhando como todos os trabalhos propostos pela OMIIC BRASIL.
Finalizo agradecendo a todos e dizendo a vocês interactianos do
meu distrito que tanto amo, fiz amizades que guardarei para
sempre em meu coração, sempre que puder participarei das
atividades de vocês, nem pensem em me esquecer, pois ainda vou
perturbar muito vocês! Quero que saibam que fiquei muito
emocionado, em diversos momentos de companheirismo, mas o
forte foi quando recebi um forte abraço coletivo de todos em
minha despedida às 2 horas da manhã! S2
Beijos e abraços a todos e muito obrigado pela surpreendente
receptividade!
Rodolfo de Mello Maciel “Feijão”
Presidente 2011/2012 OMIIC BRASIL

VIII CODIC

Nos dias 28, 29 e 30 de Outubro, aconteceu a VIII CODIC (Conferência Distrital de Interact Clubs) nas
dependências do IFBA, no
Barbalho. Inovadora, única
e divertida, a CODIC deixou
saudades.
Com
uma
programação voltada pra
diversão e capacitação dos
participantes, a mesma teve
por
tema
“Quebrando
Barreiras”. Contamos com
a presença dos palestrantes,
Allan
Maia,
Psicólogo
Psicodramatista
e
Orientador Profissional que
nos falou sobre “Orientação
Vocacional”, Rodolfo Maciel,
Presidente da OMIIC-Brasil que veio diretamente de SP palestrar sobre a Organização Multidistrital de
Interact Clubs e do RDI Luiz Expedito que falou sobre Organização Distrital. Contamos ainda com a
presença do Governador Durval, que nos honrou com sua presença, além do Governador eleito, Clovis
Ribeiro, Gleidionaldo que representou o Rc Salvador Aratu, clube padrinho do Interact Salvador São
Bartolomeu, clube organizador da conferência, além do Governador Assistente, Noquinha, a presidente
do Rc Ilhéus Jorge
Amado
Rita
Marques,
entre
outros. Estima-se
que
estiveram
pelo menos 90
pessoas durante o
evento. Desde já,
agradecemos
a
todos que nos
prestigiaram e os
convidamos para a
IX CODIC a ser
realizada nos dias
12, 13, 14 e 15 de
Outubro de 2012
em Salvador, pelo
Interact Club Colégio Rotary. Contamos com a presença de todos!
Luiz Expedito, RDI Gestão 2011/12.

Interact Club Salvador São Bartolomeu
PROJETO DIAS DAS CRIANÇAS EM PARCERIA COM OS ESTAGIÁRIOS DE UMA INDÚSTRIA
QUÍMICA DA BAHIA
O projeto de dia das crianças do Interact Club de Salvador – São
Bartolomeu em parceria com os estagiários de uma indústria
química na Bahia, no dia 14 de outubro, foi um grande sucesso.
Os participantes do projeto foram até a comunidade de Caboto,
em Candeias e levaram brinquedos, lanches, teatro de bonecos,
atividades lúdicas e muita diversão para mais de 100 crianças. A
iniciativa foi recebida pelos pequenos com grande alegria e
entusiasmo. Certamente esse dia ficará na memória de todos os
que estiveram envolvidos com o projeto.
TARDE DA HIGIENE
No dia 26 de setembro, com o intuito de ajudar nosso Rotary padrinho, o Rotary Club Salvador Aratu, os
interactianos Caíque Paixão, Raíza Lopes e Renata Mota foram ao Lar Irmã Benedita Camurugi, em
Simões Filho, por a “mão na massa”. No supracitado lar, que abriga atualmente 40 crianças, foram
realizadas diversas tarefas relacionadas à higiene das crianças, como corte de cabelo dos meninos,
penteado nas meninas, banho, corte de unhas e limpeza dos ouvidos.
Nós, do São Bartolomeu, ficamos incumbidos de entreter as crianças, o que foi feito com bastante prazer,
pois não tem preço que pague ser chamado de tio aos 17 anos e saber que fomos a causa dos sorrisos
daquelas crianças. Depois que todas as crianças estavam higienizadas, foi projetado numa parede um
vídeo sobre higiene bucal (o que causou certo espanto por parte das crianças que exclamavam: “Nossa, o
filme „tá‟ na parede!”). Após a projeção, se foi feito um lanche maravilhoso seguido da entrega de kits de
higiene e brinquedos, o que fechou o dia delas com “chave de ouro”. Com esse projeto pudemos dar um
dia de felicidade a crianças injustamente maltratadas pela vida e, além disso, obtivemos o melhor
pagamento possível, ver sorrisos em seus rostos!

Interact Club Itabuna Sul
Gincanaract
A gincanaract “Grapiuna” iniciou-se no dia 26 de agosto, tendo como
principal objetivo integrar novos sócios, não só desenvolvendo o
espírito cooperativo, mas também, solidariedade, compreensão,
raciocínio lógico, respeito, entusiasmo, entre outros.

Posse de Novos Sócios
No dia 16 de setembro foi realizado no Interact Club Itabuna Sul as
18:30 à posse dos mais novos sócios do clube. Logo após, a esta
cerimônia foram servidos aperitivos para dar as boas-vindas aos
nossos queridos novatos: Alysson Alexandre Goulart, Fredericko
Nobre, Giovana Sousa, Kauane Messias e Victoria Damasceno.

Interact Club Itapetinga


Fundação

O Interact Club Itapetinga teve sua primeira reunião dia 28/09 com algumas pessoas que cobiçavam
algum cargo dentro do grupo que teria inicio a partir daqueles presentes. Foi então decidido que o
companheiro Ivan Pires seria o presidente tendo como vice-presidente o companheiro Vinicius Ferraz, e
os demais foram dispostos nos cargos com maior afinidade. Com o apoio e ajuda do companheiro Robert
Araujo, Governador Distrital Adjunto, os trabalhos do IC foram muito bem iniciados. O grupo está se
empenhando para o bom funcionamento do mesmo e atualmente são freqüentes além dos nove
companheiros da diretoria, Anna, a intercambista da Flórida, Bruno, Camila e Ramon, pré-selecionados
ao intercâmbio e três companheiros que se associaram ao clube. Os trabalhos estão a todo vapor, e não
pretendemos parar tão cedo. Mais jovens estão sendo arrebatados para consolidar o grupo e fazermos a
diferença na nossa comunidade.

Gabriel Martins
2º Diretor de Protocolo
Interact Clube Itapetinga.

Interact Club Salvador Colégio Rotary
Praia Viva, Praia Limpa.
Realizamos no 24/07 nosso primeiro projeto em nossa
comunidade, onde fizemos a limpeza de alguns trechos da
praia de Itapuã.
Depois da limpeza passou por nós um senhor que recolhia
latinhas para seu sustento e doamos as latinhas recolhidas
na praia. Este primeiro projeto ficou com certeza marcada
em cada um que participou.

Interact Club Ilhéus Jorge Amado
Fundação do Rotaract São Jorge dos Ilhéus
No dia 1 de outubro de 2011 foi fundado o primeiro Club de
Rotaract em Ilhéus, o Rotaract São Jorge dos Ilhéus. O Club foi
um resultado de um trabalho mútuo entre Rotary e Interact, o
qual foi um sucesso. O mesmo será patrocinado pelos dois clubes
de Rotary, o Rotary Ilhéus Jorge Amado e o Rotary Ilhéus. A
posse foi feita durante a Reunião Festiva de visita do nosso
honorário Governador Durval Freire Olivieri e o Governador
Assistente Adjunto. A foto consta do Presidente do Interact Club
Ilhéus Jorge Amado, Rodrigo Almeida, a Presidente e o Secretário
Camille Britto e Marcelo Pimenta.
7 de Setembro
No dia 7 de setembro de 2011, tivemos em nossa cidade o
desfile que é de costume da data. O Interact marcou
presença no desfile desse ano! Bandeiras mostrando o
tema da gestão e com o nome do nosso presidente, faixas
com o nome do nosso projeto principal, o desfile dos
intercambistas apresentando à cidade o projeto de
educação global do Rotary. Divulgamos para a cidade
quem nos somos.
Depois do desfile, o Rotary preparou um lindo café da
manhã para nós. Seguido do café da manhã, partimos para um ponto da avenida onde tivemos nossa
famosa venda de tortas. A venda de tortas é um projeto de arrecadação de dinheiro que se mostra eficaz
e produtivo para o nosso clube.
A emoção de desfilar com a camisa de uma causa tão nobre quanto a nossa é simplesmente singular. Foi,
sem sombra de dúvidas, uma manhã especial e indescritível.
Dia das Crianças
Na quarta-feira dia 12 de outubro o Interact Club Ilhéus
Jorge Amado fez um projeto em parceria com a Igreja Batista
Renovar. O Club e a Igreja se uniram nesse dia para que
mais um bem fosse feito. O projeto foi realizado com crianças
de uma comunidade carente do município em um sítio na
beira da praia. As crianças se divertiram com várias
dinâmicas e brincadeiras, após o almoço o Club entrou com a
doação solicitada, os presentes, foram entregues à todas as
crianças completando a tarde delas e a nossa seguindo o
roteiro, as crianças foram se divertir na praia e ao longo do
projeto mais um companheirismo aconteceu.

RYLA
Aconteceu no dia 30 de setembro o RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), tendo como tema do
primeiro módulo “Liderança Juvenil”, o evento constou da presença do recém fundado Rotaract Club São
Jorge dos Ilhéus e o Interact Club Ilhéus Jorge Amado, gerando certificado para os mesmos. A
palestrante do primeiro módulo foi a Consultora da SEBRAE, Claudiana Figueiredo. O SEBRAE atua
como Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e estará apoiando o evento durante o seu decorrer
e outros módulos serão executados.
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