F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
1ª Reunião de Diretoria de 2021 - Delegazione Brasile
Data: 08/02/2021
Horário: 14:00 h
Local: Cantina Ce Que Sabe -São Paulo
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2021, foi realizada mais uma reunião de diretoria da
Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile, no salão da Cantina Ce que Sabe, na cidade de São
Paulo, com início as 14:00 horas. A reunião contou com nosso presidente, Bruno Stippe, o secretario
geral Paschoal Iuliani e os diretores Fernando Sírio, Victor Stippe, Nico Ferdico, Guto Medeiros, Rafael
Gonçalves e Mario Tacconi. Seguindo a pauta, o secretário geral, apresentou e distribuiu amostras dos
500 livretos produzidos com o tema da convenção de 2020. Sendo aprovado na sequencia, o envio dos
mesmos a todos os associados, junto com uma carteirinha de associado Fic Brasile, a serem criadas e
produzidas ainda. Foi mantido e aprovado o valor da contribuição associativa de 2021 em 600,00 reais
a vista ou três parcelas de 220,00. Para estudantes de gastronomia, permanecem os 400,00 reais.
Aprovada também a criação dos cargos de Diretores Consultivos em outras gastronomias. Indicados
Laurent Suaudeau como Diretor Consultivo da Gastronomia Francesa, Tsuyoshi Murakami Diretor
Consultivo da Gastronomia Japonesa, Rogério Shimura Diretor Consultivo da Panificação, Luiz Farias
Diretor Consultivo da Confeitaria. Na sequencia, nosso presidente trouxe um caso documentado
acontecido entre os associados Sérgio Barberini e Michael Cruz dos Santos e ficou definido que o até
então associado Michael Cruz dos Santos, está impedido de renovar com a Fic Brasile. Devendo ser
brevemente comunicado sobre esta decisão. Na sequencia, o 3º Up Grade de Bragança Paulista foi
anunciado para os dias 15 e 16 de março e a presença de alguns diretores palestrantes foi confirmada.
Rafael Gonçalves aproveitou para anunciar a realização da 3ª Convenção Regional da FIC Brasile em
Curitiba, para dia 08 de março, convidando os diretores presentes. Propôs também a nomeação do
chefe Celso Freire como Membro Honorário, sendo aceita a proposta. Outros encontros e palestras
estão em formação, em várias cidades do Brasil, faltando aprovação de datas e locais, principalmente
por conta das limitações impostas pela pandemia que enfrentamos. O diretor Guto Medeiros
acrescentou que está acertando datas com a instituição Senac, para encontros FIC Brasile também
nestes espaços. Foi apresentado e segue em anexo, o balanço de nossa movimentação bancária, em
única conta, Banco Santander, agência 3938, conta 13002426-3, sendo exposta, explicada e
devidamente aprovada. Como último tema da pauta, o presidente reafirmou sua intenção em realizar
um grande evento entre setembro e outubro, para comemorarmos os 15 anos de FIC Brasile.
Desejando que na ocasião, além de nossos associados no Brasil, tivéssemos representantes da cúpula
da diretoria da FIC Itália. Pediu que todos comecem a pensar nos detalhes da escolha da data, local,
número de dias, cardápio, atrações e conceitos que gostaremos de passar na ocasião. Além disso,
pediu para que um livro, mais robusto e com toda a historia destes quinze anos da FIC Brasile fosse
idealizado. Encerramos a reunião, aprovando o uso do selo de "Aprovado pela FIC Brasile", para o
Tempero Nero, do associado Hector Raimundo. Os detalhes deste acordo, deverão ser devidamente
redigidos. Sem mais assuntos, o presidente deu por encerrada a reunião. Assinam por ser verdade o
resumo acima:
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