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FOLHA DE PROPOSPECÇÃO | NOVOS PARCEIROS | EMPRESAS CIDADÃS 

ABTRF Associação Brasileira da The Rotary Fondation 

Associado responsável:  

 

Formulário para ser entregue em uma reunião de trabalho ou utilizar meios eletrônicos para ser preenchida 
Nome da empresa Ramo de negócio Telefone  e-mail 
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Importante: 

1) Fazer contato com presidente do clube, marcando uma reunião de trabalho para abordar especificamente os assuntos da Fundação Rotária e fale 
sobre Projetos Globais, Projetos Distritais (especialmente os critérios e valores para os projetos de subsidio) e o façam em conjunto com o GA atual e 
presidentes atuais, eleitos e indicados, pois estamos tratando de um planejamento de distrito e não apenas deste ano rotário. 

2) A partir do treinamento terão todo material necessário para o sucesso, importante que se comece o trabalho de imediato, pois além de beneficiar 
este ano rotário as contribuições continuarão no próximo ano. 

3) As relações serão entregues individualmente ao presidente, secretário ou outro companheiro designado, que em conjunto com o responsável pela 
ABTRF no clube e o GA da área irão traçar uma estratégia para visita ao empresário ou profissional liberal e apresentar o Rotary, a Fundação Rotária 
e seus programas.  Estarão à disposição toda Comissão Distrital de Fundação Rotária e ATRF do distrito no que for necessário. 

4) Os governadores, atual, eleito, indicado e selecionados estão em acordo com esta estratégia, pois sem os recursos financeiros não vamos conseguir 
atender às necessidades de nossas comunidades locais e mundial. 

 
Certos que o “Rotary Conecta o Mundo” e também o “Rotary Abre Oportunidades”, podemos juntos mudar completamente o status de arrecadação, 
possibilitando mais e melhores projetos humanitários. 
 
Itaporã-MS, 13 de março de 2020. 
 
Edilson Bigatão                            

Governador 2020-21 - Distrito 4470 

edilson@moveisplazza.com.br  

 

Comissão Distrital da Fundação Rotária - D-4470 2019-22 

Sidney Garcia de Sousa – Gov. 2014-15 

sidney@sgcorretora.com  

(18) 98114-8969 

Subcomissão Distrital da ABTRF  
Sérgio Luiz Rossi 
sergiolrossi@yahoo.com.br  
(18) 98115-9989 
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