F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
1ª Reunião Ordinária de 2016 - Delegazione Brasile
Data: 07/03/2016
Horário:16:00 h
Local: Cantina C...Que Sabe - SP
Aos sete dias do mês de março do ano de 2016, 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
cerca de trinta associados, como mostra a lista de presença em anexo. O presidente começou os
trabalhos apresentando os novos associados e passando a lista de presença. O primeiro assunto em
pauta foi a respeito do correto uso do uniforme e das logomarcas da FIC Itália e da FIC Brasile. O
presidente deixou claro que a chancela da FIC Itália, não pode ser usada em uniformes não oficiais
(somente os confeccionados pela Cast Uniformes), nem em diplomas ou certificados impressos pelos
próprios associados, apenas a chancela da FIC Brasile pode ser colocada em uniformes feitos pelos
próprios associados e o uso da chancela em documentos deve preceder a autorização da presidência.
Na sequencia, o vice-presidente da região centro-sudeste, Mário Tacconi e o vice-presidente da região
norte-nordeste Breno Gama foram devidamente apresentados, explicando-se a importância e a
necessidade de crescimento e maior representatividade nestas regiões. O presidente também
anunciou a participação da FIC Brasile no evento intitulado “I Love Sicily” que acontecerá no Conjunto
Nacional da Paulista, em São Paulo, entre os dias 03 e 13 de novembro deste ano, abrindo a
possibilidade para que qualquer associado se manifeste com intenção de participar de uma ou mais
barracas, entre as seis barracas que serão assumidas neste evento. Finalmente, como último assunto
da pauta do dia, o presidente discutiu sobre a possibilidade de realizar-se no Brasil um congresso
mundial da Fic no Brasil. Depois de aberto ao dialogo, resolveu-se por convidar neste primeiro
momento, apenas a diretoria da FIC Itália, para um evento da FIC Brasile, na sequencia do I Love Sicily,
ou seja, acontecendo entre os dias 12 a 16 de novembro. Faríamos durante três dias um evento
apresentando os trabalhos da FIC Brasile nestes 10 anos de existência, apresentaríamos a cultura e a
gastronomia das diferentes regiões do Brasil e os conduziríamos para conhecer alguns locais
importantes do Brasil. Para tanto, uma comissão será criada e reuniões específicas serão agendadas
para o andamento do projeto. Como último ato da reunião, a associada Chef Ana Paula Della Piazza foi
homenageada com o título de Máster Chefe da FIC Brasile. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi
encerrada às 20 horas e todos os integrantes da mesa diretora assinaram a presente ata.
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