F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
2ª Reunião de Diretoria de 2018 - Delegazione Brasile
Data: 25/04/2018
Horário:18:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2018, foi realizada uma reunião de diretoria da
Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile, na Cantina C...Que Sabe, a Rua Rui Barbosa, 192, na
Bela Vista, as 18:00 horas. A reunião contou com nosso presidente, Bruno Stippe, o secretario geral
Paschoal Iuliani e os diretores Silvio Falcon, Fernando Sírio e Diego Koppe. O secretario começou
informando a diretoria que o novo site da Fic Brasile, já se encontra modernizado e totalmente
funcional e aproveitou para prestar os agradecimentos ao diretor de marketing e comunicação Diego
Koppe pelo excelente trabalho que foi feito, livre de quaisquer despesas para a nossa entidade.
Anunciou também que os três mil folders de publicidade da Fic Brasile, patrocinados pela Góes,
também encontram-se finalizados e prontos para o uso. Na sequencia, o presidente anunciou algumas
novidades, em primeiro lugar, disse que depois da conferencia na Itália, a Fic Brasile ganhou mais
autonomia para atuar, sendo assim, ficou acordado que para o este ano adotaremos novo sistema de
cobrança. Os associados poderão acertar a anuidade, de 600,00 reais, dividida em três vezes, nos
meses de janeiro, fevereiro e março e em abril e maio, o mesmo valor, terá o pagamento a vista. Em
relação aos novos associados, o valor de 700,00 reais, será dividido em três vezes nos meses de
janeiro, fevereiro e março e será cobrado a vista em abril e maio. Para os que quiserem adentrar nos
meses de junho e agosto, o valor cai para 600,00, pois utilizarão apenas meio ano, para os meses de
setembro e outubro, 500,00 e em novembro e dezembro, retornaremos aos 700,00, mas, com a
bonificação do ano de 2019. Em relação a nossa contribuição a Fic Itália, o presidente anunciou que no
ano que vem, o valor da anuidade individual de 100 euros será reduzida para 75 euros e em 2020, para
50 euros, deixando um caixa mais significativo para nossas futuras ações. O diretor Silvio Falcon propôs
que fosse criado um certificado para pessoas de relevante importância para associação e seus
propósitos, mesmo que este não fosse do meio gastronômico, exemplo de jornalistas, presidentes de
entidades e instituições, políticos e etc, e sugeriu o nome de "Amigos da FIC Brasile". A proposta foi
prontamente aprovada pela diretoria e pelo presidente, que sugeriu que mudanças visuais fossem
feitas na arte do certificado. Na sequencia, o secretário sugeriu que um incentivo fosse dado, a
associados que ajudassem a desenvolver seus estados com um ingresso significativo de associados,
passando a serem considerados diretores estaduais, como aconteceu no Distrito Federal. Seguindo, o
secretário passou as mãos do presidente o contrato finalizado, feito pelo diretor Silvio Falcon, para a
parceria entre a Fic Brasile e o Instituto Gastronômico das Américas, quando todos os itens foram lidos
e assinados pelo presidente. Sem mais assuntos, às 20:00 horas, o presidente deu por encerrada a
reunião. Assinam por ser verdade o resumo acima:
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