F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
1ª Reunião de Diretoria de 2018 - Delegazione Brasile
Data: 05/03/2018
Horário:15:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos cinco dias do mês de março do ano de 2018, 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 contou com o Secretario
Geral Paschoal Iuliani e os Diretores Juan Soares, Diego Koppe, Victor Stippe, Silvio Falcon, Fernando
Sírio, Alain Uzan, Airton Piovan e Michele Stippe. O presidente pediu para que o secretário passasse as
informações das realizações do primeiro bimestre do ano. O secretário, comunicou que uma cópia de
nosso estatuto e atualizações, foram colhidas no cartório e que foi começado o processo atualizar
nossos registros de atas e alterações de diretoria. Foi apresentada a nova e prática maneira de
gerenciar os dados dos associados e seus pagamentos, através de planilha criada no Excel On Line,
tornando assim muito clara a posição de quitação da anuidade para a diretoria. Foi definido que nosso
principal veículo de informação, o Whatsapp Oficial, será, a partir de hoje, um espaço muito mais
restrito, com tão somente informações para os associados. Foi informado que 27 novos associados,
adentraram nestes dois meses e que outros 30, ainda estão em processo. Além da filiação de Chefes
Renomados como Membros Honorários, como, Daniel Bork, Cidinha Santiago, Silvio Lancellotti, Etty
Fraser e Rodrigo do Mocotó, encontram-se em processo, Henrique Fogaça, Rogério Shimura, Ronnie
Von, Salvatori Loi e Palmirinha. Nosso presidente incluiu à lista, Laurent Suaudeau e Emmanuel
Bassoleil. Foi feita uma parceria com o Eataly, indicando chefes para ministrar palestras. Foi mandado
fazer 3000 folders da Fic Brasile com o pagamento realizado pela Vinícola Goes. O associado Charlie
Carving, atualmente com problemas financeiros, devido aos serviços prestados para a FIC, nos últimos
anos, terá sua anuidade bonificada este ano. Foi realizado workshop em fevereiro, na Bunge, onde 27
associados comparecendo. Foi realizada uma reunião na Alcantara Machado, para tentar formatar o
espaço na Equipotel, para setembro deste ano. Foi criada uma festa junina, que será realizada na
cidade de Mogi das Cruzes, entre 11 e 18 horas do dia 11 de junho, segunda, onde estamos ainda
acabando de formatar os detalhes. O Diretor de Marketing e Comunicação Diego Koppe, apresentou o
protótipo de nosso novo site, mais atrativo, interativo e moderno, sendo também aprovado. Sem mais
assuntos, às 19:30 horas, o presidente deu por encerrada a reunião. Assinam por ser verdade o resumo
acima:
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