F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi
3ª Reunião de Diretoria de 2021 - Delegazione Brasile
Data: 09/08/2021
Horário: 15:00 h
Local: Cantina Ce Que Sabe -São Paulo
No dia nove de agosto 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 15:00 horas. A reunião contou com nosso presidente, Bruno Stippe, o secretario geral
Paschoal Iuliani e os diretores Fernando Sírio, Victor Stippe, Nico Ferdico, Adan Al Garcia, Guto
Medeiros e Roberto Ravioli presencialmente, além de Rafael Gonçalves, Diego Koppe e Mario Tacconi
via aplicativo on-line. Seguindo a pauta, o secretário geral, apresentou para aprovação os detalhes
sobre a Convenção Anual da Fic Brasile e as comemorações do 15º aniversário de fundação. Diante das
opções apresentadas, o local ficou definido no espaço Ravena Garden na cidade de Mairiporã e será
realizado em dois dias, 04 e 05 de outubro deste ano. Ficou definido que deverá ser feito um grande
empenho da parte desta diretoria, para que seja um evento marcante, tanto em conteúdo, como em
comemoração. Teremos o início com um café da manhã, solenidades e premiações, depois um almoço
tipo buffet, um retorno com palestras e apresentações, jantar com comida típica italiana a ser definida
e apresentação de show musical. Sugerido pelo presidente o grupo de tenores Bella Itália. No dia
seguinte café da manhã, palestras e almoço típico da Toscana, que ficará aos cuidados de nosso vicepresidente Roberto Ravioli. A equipe organizadora poderá buscar parceiros para os gastos, não
devendo exceder o teto de despesas de nossa conta em no máximo oitenta mil reais para o evento
num todo. Também nesta mesma reunião, foram discutidos nomes relevantes para serem agraciados
como nossos membros notórios, sendo na sequencia sugeridos e aprovados. Portanto, deverão
receber o título de Membros Honorários durante o evento da convenção, Elzinha Nunes, J.A. Dias
Lopes, Paulo Guimarães Papi e Edu Guedes. Também durante o mesmo evento, receberão o título de
Master Chef da Fic Brasile, Juarez Campos, Amauri do Carmo, Rosário Tessier e Lucia Capelletti (Lúcia
passará também a responder pela pasta de diretora de confeitaria. Também deverão passar a status
de conselheiros Juarez Campos, Rosário Tessier e Idione Stippe. Ainda durante o evento, havendo a
possibilidade de se unir um bom grupo dos chefes fundadores da Fic Brasile em 2006, deverão ser
confeccionadas placas e entregues a eles em agradecimento aos trabalhos prestados no início da
delegação no Brasil. Passando ao próximo tema a ser discutido, foi apresentado que mesmo com os
problemas ocasionados pelo reflexo da pandemia, os resultados dos "Up Grades" (cursos de mais de
oito horas presenciais, com a presença de Masters da Fic Brasile) realizados em julho no Rio de Janeiro,
em julho e agosto em São Paulo, foram positivos e mais três "Up Grades" estão sendo agendados até o
final do ano, em Minas, Espírito Santo e Brasília. Sem mais assuntos, o presidente deu por encerrada a
reunião. Assinam por ser verdade o resumo acima:

____________________________
Bruno Cesar Andrello Stippe
__________________________________
Paschoal Iuliani

FIC – Federazione Italiana Cuochi – Delegazione Brasile

