
FUNDO PARA ALÍVIO A RESTAURANTES | Subsídios para apoiar restaurantes
e trabalhadores

O Escritório de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Escritório de
Desenvolvimento da Força de Trabalho, iniciou o Programa para Revitalização de
Restaurantes (RRP, Restaurant Revitalization Program), um programa piloto com duração de
3 meses para fornecer uma linha de salvação emergencial para que restaurantes possam se
recuperar da COVID-19.

Detalhes do Programa:
● Este Fundo apoiará restaurantes localizados na Cidade de Boston
● As empresas receberão US$ 5.000 para cobrir qualquer despesa relacionada aos

negócios (esses recursos não precisam estar vinculados a aluguel ou folha de
pagamento)

● Este subsídio também fornecerá um bônus de retenção para funcionários
novos/existentes durante o período piloto de 3 meses, em um total de US$ 900 por
trabalhador e 100 pontos no B-Local para cada mês, na conclusão do piloto de três
meses (US$ 300 @ 3 meses = US$ 900)

● Ao fim do período de três meses, os funcionários serão elegíveis para
gratuidade nas mensalidades/anuidades para obtenção de diploma de
Associado em BHCC, RCC ou BFIT, replicando a iniciativa Mayor's Tuition Free
Community College, ou em um programa de treinamento de habilidades
ocupacionais com uma parceria existente com o OWD.

● Os restaurantes com funcionários que recebem gorjetas estão qualificados para
receber um subsídio adicional de US$ 15.000
se:

○ Pagarem o One Fair Wage (US$ 12,75 por hora) para os funcionários que
recebem gorjeta por um mês.

○ Concluírem o programa Equity Toolkit and Training da High Road
Kitchens no prazo de nove meses após o recebimento do subsídio



○ Preencherem a conclusão da pesquisa do OED da Cidade de Boston
○ Compartilharem um plano por escrito com o objetivo de alcançar a paridade

salarial total para funcionários que recebem e não recebem gorjetas no
prazo de cinco anos (até agosto de 2026).

PARA SE CANDIDATAR:
Todos os solicitantes devem cumprir os seguintes critérios para serem considerados para um
subsídio.

1. Ser uma empresa de alimentação atual na Cidade de Boston
2. Ter um ID de Fornecedor válido da Cidade de Boston
3. Ter menos de vinte e cinco (25) funcionários
4. Apresentar comprovante de endereço comercial em Boston (por exemplo,

contrato de aluguel, autorização para empresa / licença / alvará, conta de um
serviço público em que a empresa seja nomeada diretamente, ou outra
documentação de escritório).

5. A empresa e o proprietário devem estar em situação legal íntegra na Cidade de
Boston

6. A empresa deve fornecer uma cópia de seu Certificado de Registro de Empresa
atualizado

7. Empresas com mais de dois (2) funcionários devem fornecer comprovante de
folha de pagamento (por exemplo, comprovante de pagamento recente, extrato
bancário, contracheque).

Solicitações incompletas não serão processadas.
Inscreva-se

http://boston.gov/restaurant-relief

