F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
3ª Reunião Ordinária de 2017 - Delegazione Brasile
Data: 23/10/2017
Horário:15:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 15:00 horas para
mais uma reunião ordinária. A reunião foi conduzida por seu presidente, Bruno Stippe e estiveram
presentes o Diretor Financeiro Juan Soares, o Diretor de Marketing e Comunicação Diego Koppe e o
Secretario Geral Paschoal Iuliani. O presidente começou os trabalhos, explicando que se tratava de
uma reunião para resolver vários pequenos assuntos pendentes, apresentando a pauta dos trabalhos.
Começou pedindo para que buscássemos mais informações sobre o funcionamento do Lady Chef na
Itália, para que possamos aplicar o mesmo formato no Brasil, pediu que modificássemos alguns
detalhes em nosso site, como exemplo a categoria que se encaixa cada associado, para que as pessoas
que o acessarem saibam claramente de quem se trata, pediu também para que fosse montado um
diretório em Brasília e que o associado Ville Della Penna fosse convidado a assumir o cargo de diretor
distrital. Na sequencia, o secretario pediu aprovação para que alguns chefes notáveis e apresentadores
de TV fossem homenageados com um título de "Membro Honorário da FIC Brasile", para que o
interesse associativo se tornasse mais forte, pediu também que fosse possível a qualquer associado,
ajudar na construção de parcerias com empresas, entidades e órgãos públicos, que resultassem em
aporte de valores ou parcerias de interesse para a FIC Brasile, sendo que o responsável pelo acordo,
teria uma participação de incentivo de 20% de comissão, para suprir as despesas que este
envolvimento exige. As duas propostas foram aprovadas. O Diretor Diego disse que um acordo deste
tipo é muito viável na cidade de Brasília, através de pré contatos que manteve por lá na Universidade
Católica de Brasília. O presidente pediu para que entrássemos em contato com o representante da IGA
(Instituto Gastronômico das Américas), para que possa ser iniciada uma parceria no sentido de
explorarmos em conjunto a Arena Gastronômica da Equipotel do ano que vem, sendo que a Iga ficaria
incumbida de promover e organizar um Campeonato Nacional com tema da cozinha italiana e nós,
além da parceria do espaço, entraríamos com a apresentação e a formação do júri. Pediu também que
entrássemos em contato com a Cast Uniformes, para tentarmos melhorar o preço do Dolma e que pelo
menos um com o novo brasão fosse produzido para cada associado que irá participar do Congresso na
Itália. Como último item da reunião, discutimos nossa participação no Congresso de Napoli, sobre os
estados que deveríamos representar, os pratos que deveríamos de realizar, sobre os ingredientes,
onde encontrá-los e como levá-los. Ficou encarregado o Vice Presidente Carlos Soares e o associado
Adan Al Garcia, de formatarem, dentro de nossas possibilidades, os caminhos mais apropriados para
este evento. Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada às 18 horas e o secretário, juntamente
com o presidente, em nome da diretora, assinaram a presente ata.
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