F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
2ª Reunião de Diretoria de 2021 - Delegazione Brasile
Data: 10/05/2021
Horário: 16:00 h
Local: Cantina Ce Que Sabe -São Paulo
No dia dez de maio do ano de 2021, foi realizada uma reunião extraordinária de diretoria da
Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile, no salão da Cantina Ce que Sabe, na cidade de São
Paulo, com início as 16:00 horas. A reunião contou presencialmente apenas com nosso presidente,
Bruno Stippe e o secretario geral Paschoal Iuliani, além do Diretor financeiro Diego Koppe que acessou
on-line para esta reunião rápida e de assunto único. O motivo surgiu de dados estatísticos levantados
pelo diretor Diego, onde ficou clara a vontade maior de nossos associados em utilizar o momento
associativo para o aumento de conhecimento nos tradicionais métodos e fundamentos da culinária
italiana. Como o produto criado a algum tempo, sobre nome de "Up Grade", tem sido um sucesso de
satisfação e levando-se em conta a dificuldade por parte de alguns associados em se locomover,
hospedar por no mínimo dois dias e se manter em São Paulo, onde ele está sendo realizado nos
últimos três anos, foi formatada a intenção de levar estes cursos, mesmo que reduzidos em sua carga
horária, a outras cidades no Brasil, onde o número de associados seja viável, ao menos vinte ou
possam ser agregados alunos e convidados, a pagamento, para que este número seja completado. As
despesas de viagem, hospedagem, aluguel de espaço se necessário e insumos para as aulas, ficarão a
cargo da própria Fic Brasile, diminuído de valores conseguidos por patrocinadores e apoiadores que
possam se interessar em participar no próprio local. Além disso, por se tratar de um curso logo,
praticamente de dia todo, uma remuneração no valor fixo de 500,00 (quinhentos reais) será paga a
cada professor ou Master Chef que tiver que se deslocar para esse propósito, a título de ajuda de
custo. Esta iniciativa será prontamente comunicada aos demais diretores desta diretoria e começa a
título experimental a ser utilizada, a partir da assinatura desta Ata. Sem mais assuntos, o presidente
deu por encerrada a reunião. Assinam por ser verdade o resumo acima:

____________________________
Bruno Cesar Andrello Stippe
__________________________________
Paschoal Iuliani
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