F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
1ª Reunião Ordinária de 2017 - Delegazione Brasile
Data: 07/08/2017
Horário:16:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2017, a Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile,
reuniu-se na Cantina C...Que Sabe, a Rua Rui Barbosa, 192, na Bela Vista, as 16:00 horas para mais uma
reunião ordinária. A reunião foi conduzida por seu presidente, Bruno Stippe e estiveram presentes os
associados que fazem parte da lista de presença em anexo. O presidente começou os trabalhos
organizando um grupo de trabalho, para iniciar os preparativos para a Equipotel deste ano, onde
gerenciaremos e atuaremos na Arena Gastronômica. Depois da exposição das idéias de todos os
presentes, foram divididos os trabalhos, cabendo ao associado Carlos Soares ficar responsável pela
logística de recepção e acomodação dos convidados que virão de outros estados e países. O
responsável pela logística, será o associado Juan Soares. O responsável pelo convite dos palestrantes
ficou a cargo do próprio presidente Bruno Stippe e a interlocução com os responsáveis da edificação e
divulgação da Arena Gastronômica, a cargo do associado Lino Iuliani. Todos eles devem começar desde
já a pensar nos detalhes que farão do evento um grande sucesso. Ficou também acordado que
receberão o título de Membro Honorário da Fic Brasile, pela representatividade e vínculo com a
mesma, o Sr. Daniel Bork e a Sra. Cidinha Santiago, ambos figuras muito conhecidas da TV brasileira.
Serão agraciados também com o título de Master Chef da Fic Brasile, os associados Alessandro Nicola,
Nicolo Ferdico e Maria Cristina Figueiredo, todos receberão os certificados e medalhas durante o
evento da Equipotel. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 19 horas e todos os
integrantes da mesa diretora assinaram a presente ata.
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