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COVID19 - MAPEAMENTO DO SETOR DA GASTRONOMIA  

 

Abril/2020                              

 

O setor da gastronomia se movimenta no mundo todo na direção de superar a crise 

acarretada pela pandemia.  

 

A cada momento, em razão do novo coronavírus, pipocam no planeta atitudes em prol 

da regeneração dos negócios da alimentação e do auxílio aos mais necessitados.  

Para auxiliar o setor da gastronomia, assim como fornecer um serviço à população, o 

Observatório da Gastronomia da cidade de São Paulo – colegiado da Prefeitura de São 

Paulo, estruturado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, com a participação da sociedade civil –, iniciou um mapeamento de ações no 

Brasil e no Mundo. Uma forma de unificar a busca de soluções, assim como servir de 

modelo e inspiração para a criação de novos exemplos locais.  

É possível, inclusive, integrar-se a muitas delas, caso tenha interesse! Bora 

contribuir? 

 

Percepção geral 

Momento de fazer junto. Compreensão de que somente um trabalho feito em 

comunidade pode ser eficaz frente à Pandemia.  A mobilização e o senso de 

colaboração da comunidade estão fazendo a diferença. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.sympla.com.br/seminario-sp-capital-da-gastronomia__580037&psig=AOvVaw2BAY_N1KSopcN3oMYy-P8Q&ust=1585944989323000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjy29jHyugCFQAAAAAdAAAAABAD
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BRASIL/GERAL 

 

COMUNICAÇÃO 

 CANAL DE YOUTUBE com Ivan Achcar – Escola EGG – debate sobre soluções 

para o setor. 

 PLATAFORMA PRAZERES DA MESA – divulga ações do setor frente à COVID19 

https://prazeresdamesa.uol.com.br/ 

 Redes COVID19- Outras muitas plataformas, conferências, podcasts e lives se 

espalham para falar de medidas, soluções e ideias.  

 ANIVERSÁRIO VIRTUAL E SOLIDÁRIO – Blog Cuecas na Cozinha – o presente é 

doação de cestas básicas para a entidade que ele indica (+Brasil Solidário, que 

tem 105 lojas de pequenos varejistas da periferia) ou outra que a pessoa 

queira ajudar.  

 

TECNOLOGIA  

 EMBRAPII/SEBRAE – COVID 19 – Superar: esse negócio a gente faz juntos  

Fomento à microempreendedores individuais e startups de base tecnológica. 

R$ 6 milhões.  

www.sebrae.com.br/embrapii 

+ 

Desenvolvimento de material com informações sobre o novo coronavírus para 

a Economia Criativa.  

 

https://prazeresdamesa.uol.com.br/
http://www.sebrae.com.br/embrapii
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 SENAI – COVID 19 – Superar: esse negócio a gente faz juntos 

Soluções de impacto contra os problemas gerados pela pandemia do novo 

coronavírus. Foco nas soluções: prevenir, diagnosticar, combater. Duração: 3 

meses. Impacto em até 40 dias. R$ 10 milhões.  

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERNET INDUSTRIAL (ABII) - entidade que 

reúne cerca de 50 empresas com o objetivo de promover a internet industrial e 

a indústria 4.0 no país. Qualquer um que tiver um problema ou uma solução 

em relação ao combate do novo coronavírus e que tenha relação com alta 

tecnologia deve procurar imediatamente a associação. 

 APLICATIVO PARA CADASTRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL – Caixa Econômica 

– a partir de terça, dia 7/4.  

PESQUISA  

 ANR - levantando informações para entender melhor como o novo 

coronavírus está impactando economicamente o setor. As respostas servirão 

para embasar demandas frente às autoridades de Governo e se posicionar 

junto à mídia. Objetivo: conscientizar o poder público do tamanho do 

problema econômico/social e a necessidade de ajuda imediata ao setor de 

bares e restaurantes.  

A pesquisa indaga sobre:  

 Número de estabelecimentos 

 Perda em faturamento 

 Demissões 

 Funcionários em férias 

 Trabalhando 

 Situação com relação ao delivery 

 Manutenção do negócio 

 Medidas emergenciais esperadas do governo: financiar folha de 

pagamento, postergar o pagamento de impostos, conceder 

empréstimos a fundo perdido, suspender o pagamento de utilidades 

(água, luz, energia, etc) 
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Link do resultado: https://anrbrasil.org.br/pesquisa-anr-aponta-que-mais-de-60-dos-

bares-e-restaurantes-ja-fizeram-demissoes-por-causa-da-crise-do-coronavirus/ 

 

 ABRASEL - pesquisa nacional de situação de crise para bares e restaurantes. 

https://abrasel.com.br/ 

REDE BRASILEIRA DE CIDADES CRIATIVAS  

 ECRIATIVA VIRTUAL  

Encontro virtual entre as cidades criativas brasileiras para propor soluções aos 

momentos de crise. Também enfatizou a importância de valorizar os 

produtores e comércio locais.  

 

RESTAURANTES, BARES E SIMILARES  

 

 GUIA DE FECHAMENTO DA LOJA – pelo GTEC da ANR – pontos que, se postos 

em prática agora, vão ajudar a manter os produtos, a segurança, equipamentos 

e utensílios, no período determinado pelos órgãos públicos. Medidas de 

segurança alimentar, combate ao desperdício de alimentos e economia. 

https://anrbrasil.org.br/ 

 GUIA DELIVERY – pela ANR –  Para operar com segurança os deliveries.  Dentro 

do contexto de que os restaurantes estão atuando majoritariamente no 

delivery, dá dicas para que bares e restaurantes operem no sistema de 

exceção. 

 Avaliação do cardápio – o que é possível aplicar delivery. 

 Limitar o número de itens para facilitar a produção e logística. 

 Observar os direitos dos clientes e divulgar nas redes o cardápio (como 

prazo de entrega e observações feitas pelos clientes). 

 Boas práticas no recebimento de insumos. 

 Boas práticas de armazenamento – PVPS (primeiro que vence é o 

primeiro que sai). 

 Boas práticas – manipuladores/colaboradores (higiene pessoal). 

 Boas práticas – preparo/produção. 

https://anrbrasil.org.br/pesquisa-anr-aponta-que-mais-de-60-dos-bares-e-restaurantes-ja-fizeram-demissoes-por-causa-da-crise-do-coronavirus/
https://anrbrasil.org.br/pesquisa-anr-aponta-que-mais-de-60-dos-bares-e-restaurantes-ja-fizeram-demissoes-por-causa-da-crise-do-coronavirus/
https://abrasel.com.br/
https://anrbrasil.org.br/
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 Boas práticas – expedição – entre elas, colocar nos produtos “consumo 

imediato, com data de expedição”, uso de luvas no preparo; limpeza 

com álcool 70% antes do envio. 

 Boas práticas – entregadores/motoboys.  

 Orientações aos clientes – dispensar sacolas, não apoiá-las em mesas ou 

pias, retirar preparações das embalagens e transferi-las para utensílios 

domésticos.  

 

 REIVINDICAÇÃO ANR - Segundo especialista, setor fatura cerca de R$ 400 

bilhões por ano, mas receitas com entregas não chegam nem a 4% deste total. 

Sugerem que o governo pague por quatro meses os salários dos funcionários 

da base do setor, que ganham o piso previsto em lei (R$ 1,045).  

 

 MOVIMENTO SOS BARES & RESTAURANTES - #nãodeixefecharaconta – 

formado por cerca de 2000 empresários de todo o Brasil. Engloba também 

padarias.  

 

Querem a participação do governo para garantir: 

 

 1°___O pagamento de funcionários durante a paralização (seja por FAT, Seguro 

Desemprego). 

 2°___Suspensão de todas as obrigações de pagamento de impostos pelos 

próximos 90 dias. İncluindo as 3 esferas. 

 3°___Criação de linha de crédito pelo Estado. 

 

FORNECEDOR 

 MOVIMENTO #APOIEUMRESTAURANTE - por AmBev, Stone, ChefsClub, 

Nestlé, Nespresso. A ideia é comprar vouchers de R$100 dos restaurantes 

credenciados e pagar apenas R$50. Os outros 50% são custeados pelas marcas. 

Os estabelecimentos recebem o dinheiro agora, ajudando a mantê-los em 
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funcionamento. A iniciativa vale para centenas de restaurantes de diversas 

cidades do país. Os vouchers podem ser usados até o final de 2020. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO  

 

 CARTILHA BOAS PRÁTICAS PARA O VAREJO ALIMENTAR: PREVENÇÃO À 

COVID19, no site do supermercado Carrefour, 

https://static.carrefour.com.br/imagens/estamos-aqui-por-voce/files/prevencao-

covid-19-06-0-2020_V2.pdf - com atualizações constantes -, contando: 

 Higienização das lojas (carrinhos, esteiras, caixas). 

 Álcool gel e máscara para todos os operadores de frente de caixa. 

 Painéis de acrílico nos caixas – para ampliar segurança dos 

colaboradores. 

 Sinalização de distância entre os clientes. 

 Indicação de número máximo de clientes por loja.  

 Controle de preço - para manter o preço dos produtos básicos, junto 

aos fornecedores.  

 Limite de compra de itens básicos por cliente.  

 Comunicação nas lojas, reforçando as práticas de higiene. 

 Medição da temperatura dos colaboradores. 

 Afastamento da população de risco (colaboradores). 

 Espaçamento no refeitório. 

 Orientações para segurança do cliente: verificação do melhor horário 

para ir às compras (fora do pico); mínimo de pessoas por família para ir 

às compras (evitando idosos e crianças); higienização das mãos com 

álcool gel antes de começar as compras; manter as mãos longe do 

rosto; manter espaço pessoal; levar lista de compras para evitar colocar 

a mão em produtos que não são levados para casa; compra consciente, 

só o necessário; preferir pagamento com cartão; respeitar o aumento 

de caixas preferenciais; higienização das mãos antes de entrar no 

https://static.carrefour.com.br/imagens/estamos-aqui-por-voce/files/prevencao-covid-19-06-0-2020_V2.pdf
https://static.carrefour.com.br/imagens/estamos-aqui-por-voce/files/prevencao-covid-19-06-0-2020_V2.pdf
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veículo; higienização do veículo; ao chegar em casa higienização das 

mãos; trocar de roupa (deixar no mesmo local, separada da limpa); 

higienização dos alimentos; higienização das embalagens dos 

alimentos.  

 DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS - A rede de supermercados Carrefour doou 

1.400 cestas básicas para entidades assistenciais cadastradas no Banco de 

Alimentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

da cidade de São Paulo. O objetivo é atender idosos e pessoas com doenças 

crônicas, reduzindo a necessidade de deslocamento do público. 

SISTEMA COMÉRCIO (Sistema S) 

 Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Sesc e 

Senac - Pacote de ações ao governo federal, através de carta protocolada na 

sexta-feira (20/3), ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Ministro da 

Economia Paulo Guedes, e ao Ministro da Saúde, Luiz Mandetta. O valor 

estimado das ações por essas instituições prevê uma ajuda de R$ 1 bilhão que 

poderá ajudar no combate à COVID-19. A proposta prevê a aquisição e 

disponibilização de respiradores e outros equipamentos necessários para o 

tratamento de infectado, mobilização para arrecadação de alimentos, além de 

colocar à disposição do SUS (Sistema Único de Saúde) diversos profissionais da 

área de saúde e assistência social. 

GASTRONOMIA SOCIAL  

 MOVIMENTO GASTRONOMIA SOCIAL/teleconferências  

 Iniciou-se na terça-feira, 17/03, o primeiro debate do Movimento de 

Gastronomia Social no Brasil, trazendo a mesa, virtualmente, chefs e 

empreendedores sociais engajados com a comunidade da Gastronomia 

Social para expor seus anseios pessoais e profissionais. O grupo se 

reúne em tele conferências todas as quartas. Entre as questões 

apontadas e as ações: 

 A importância de desenvolver uma mensagem clara e coesa, para 

alcançar o maior número de pessoas, para comunicação coletiva e uma 
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chamada para ação de grandes fundações, empresas e governos 

ajudarem os que mais precisam.  

 Foi idealizada uma campanha para informar para o grande público o 

que está acontecendo de fato nas comunidades, como as pessoas 

podem se engajar próximas das comunidades que já habitam.  

 Apoio aos comércios locais.  

 O delivery agora tem uma grande força e também pode ser um GAP 

nesse momento, importância de buscar o apoio de parceiros.  

 Conscientização dos efeitos do novo coronavírus na economia e saúde 

das pessoas na minha comunidade: comunicação simples, clara, com 

fontes seguras de especialistas, que chegue via mídias sociais e no boca 

a boca dentro da comunidade para quem não tem computador, celular 

com internet.  

 Criação de campanhas nas mídias sociais para estimular, inspirar quem 

tem condição financeira a ajudar quem não tem com alimentação e 

produtos de higiene.  

 As necessidades se direcionaram a quatro temas:    

- políticas públicas,  

- comunicação (desde criação de campanhas para projetos sociais que 

estão surgindo em paralelo, como as cozinhas solidárias)  

- unificação do currículo da Gastronomia Social e 

- desenvolvimento da Carta/manifesto que representa a comunidade. 

 

 Projeto Ruas – assistência a moradores de rua. Cartilha para prevenção, 

arrecadação de fundos. https://www.projetoruas.org.br/ 

 

CAMPANHA 

 NOSSO PRATO.COM  

 Compra de 1 prato de R$ 9 feito por bons profissionais e ingredientes 

doados, para alimentar médicos e profissionais de saúde nos campos 

de batalha. Também ajuda gente sem comida, através das ONGs e 

https://www.projetoruas.org.br/
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ações sociais e, por fim, auxilia a girar um percentual para manter os 

trabalhadores de restaurantes em postos remunerados. Apoio da 

ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Buscando 

ainda ONGs para fazer a distribuição dos pratos. 

https://www.nossoprato.org/  

EVENTOS 

 A PLATAFORMA CONTAGIANTE.ME - reúne em um só lugar mais de 400 

pequenos negócios de diversos pontos do Brasil. “Sem eventos, não tem você. 

Sem você, não tem vendas. Sem vendas, o fim de vários sonhos”, diz o 

manifesto do site, criado pelo hub de negócios criativos, gastronomia e cultura 

Fair&Sale. É “uma tentativa de sobrevivência para que nenhum de nós morra, 

mesmo sem contágio”, argumentam. 

 

 MESA AO VIVO EM CASA – COZINHA DE REGENERAÇÃO  

 Estreou domingo, dia 29/3, às 11 horas, no Instagram da 

@prazeresdamesa com um papo e uma receita especial do 

@chefgugarocha dividindo a tela com Isabel Raia. 

https://www.instagram.com/p/B-R3q8UgKwa/?igshid=1wuddqb3z4byh 

 DESIGN  

 chamada global: Grande Desafio de Design Contra COVID-19  - 

https://bit.ly/2JhCV9c 

#designersdopovo  #designcontracorona 

#amoredesignemtemposdecorona 

 

PRODUTOR ARTESANAL / PRODUTOS PARA PÁSCOA 

 SITE SALVADORDAPÁSCOA.COM.BR – para exposição dos produtos de forma 

fácil, com opções disponíveis para várias cidades. A página indica também quais 

canais o vendedor disponibiliza para que os pedidos sejam feitos. Plataforma 

sem fins lucrativos. Estão cadastrando confeiteiros e pequenos comércios.  

 

https://www.nossoprato.org/
https://www.instagram.com/p/B-R3q8UgKwa/?igshid=1wuddqb3z4byh
https://bit.ly/2JhCV9c
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 SESC 

O SESC trabalha com o coletivo e, nesse momento, não podia deixar de 

colaborar. Por todo o país, atividades estão sendo suspensas e unidades 

fechadas, dentro do esforço nacional de conter a expansão do novo 

coronavírus. Além disso, a Instituição mantém em seus canais diversas 

informações sobre a COVID-19, com orientações sobre prevenção e sintomas, 

sempre em acordo com o divulgado por fontes oficiais, como Ministério da 

Saúde e Fiocruz. 

SÃO PAULO 

 

PRODUÇÃO  

 PEQUENOS PRODUTORES 

  Segundo a COOPERAPAS, vendendo bem, as instituições dobraram os pedidos. 

 Alguns restaurantes estão dando prioridade para o produtor local.  

 Alguns produtores estão doando ingredientes para a confecção de marmitas 

doadas às pessoas carentes. 

 

SETOR DE BARES E RESTAURANTES E SIMILARES 

Fechados ao público desde o dia 24 de março, mas já com queda expressiva no 

movimento desde a semana anterior, estão desenvolvendo estratégias para tentar 

manter seus negócios e sobreviver ao período da pandemia da COVID19. 

 VENDA DE CRÉDITOS ANTECIPADA E VALE-PRESENTE 

Com descontos progressivos, para serem consumidos quando terminar o 

isolamento. Objetiva ajudar a pagar os custos enquanto estão fechados, o que 

inclui os salários dos colaboradores (em São Francisco, na Califórnia, EUA, tem 

um sistema semelhante). Tais como: 
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 Menu do amanhã - vouchers têm valores diversos e muitos com preços 

promocionais, sendo válidos por 12 meses a partir da data da compra, 

ou quando o restaurante reabrir. 

 Gentileza Gera Gentileza (GGG) - aplicativo traz opções de vale-

presente em restaurantes famosos da capital paulista, que garante ao 

cliente o uso do serviço num futuro breve. Até então, são 60 

estabelecimentos participantes, de restaurantes (Bráz Pizarria, Figueira 

Rubayat) a bares (Bar do Cofre, Pirajá). Registro pelo aplicativo Start 

Pay. Valor único: R$ 150. Válido de 1/10/2020 até 1/10/2021. 

 Tamo Junto - Criada pelo chef Marcos Livi, a iniciativa traz vouchers que 

variam de 250 a 1.000 reais, com validade de um ano, para serem 

trocados em qualquer uma das casas do grupo: Verissimo Bar, 

Quintana, Napoli Centrale, C6 Burger, Padoca do Brique (unidades 

Morumbi e Brooklin), Distrito Urbano, Bioma Pampa e Parador 

Hampel.  Valem de 20% a 50% a mais do que valor pago inicialmente, ou 

seja, de R$ 300 a R$ 1.500, respectivamente. 

 

 OPÇÃO POR DELIVERY  

 Descontos quando o pedido é feito diretamente ao estabelecimento ou 

por whatsapp, fugindo das taxas dos aplicativos.  

 Marmita à moda antiga – Exemplos: Companhia de Gastronomia e 

Cultura (CGC) e Kitanda Brasil. 

 Desconto nos produtos.  

 Intensa divulgação nas redes sociais, com informações também sobre os 

cuidados e as medidas de higiene, o que inclui lives.  

 Embalagens especiais e protegidas para entrega. 

 

 EQUIPE  

 Redução da equipe, com dispensa de alguns funcionários, férias para 

outros.  

 Redução do horário de trabalho. 

 Logística de transporte: transporte para os que estão trabalhando. 
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 Alguns optaram por instituir dias alternados de trabalho, para evitar 

riscos de contaminação.  

 

 TRIBUTOS 

 Pedido de isenções de tributos e auxílio ao governo para ajudar a 

equilibrar as contas. 

 CAMPANHAS 

 Abacashi - site de financiamento coletivo para arrecadação de fundos; 

valores maiores dão direito a recompensas, como camisetas, fotos, 

drinks, entre outros brindes.  

 Compre local  

- Campanha de incentivo aos pequenos empreendimentos da 

vizinhança, com mais dificuldade para resistir à crise.  

- Instagram @vamosatévocê  - divulga pequenos empreendimentos de 

gastronomia. Conta com cerca de 400 seguidores.  

 DOAÇÕES  

 Marmitas - distribuição de marmitas para pessoas de baixa renda – 

Exemplos: restaurante Mocotó e Paola Carosella, que distribuem para 

pessoas carentes da Zona Norte. Produtores agrícolas doam para a 

confecção. 

 

 PROCEDIMENTO COM ESTOQUE DE ALIMENTOS PERECÍVEIS  

 Solicitação às redes sociais – pedido de colaboração dos clientes para 

queima de estoque. 

 Apelo aos vizinhos para entrega de bicicleta. Frente às altas taxas dos 

apps de delivery - 27%, na média (com recebimento 28 dias depois da 

venda). Oportunidade de trabalho. 

 Doação para Ongs que distribuem alimentos. Alguns confeccionam 

marmitex. 

 

 AÇÃO PARA A PÁSCOA 

Especiais de Páscoa Tasca da Esquina e Padaria da Esquina – com encomenda 

na nova loja on-line das Esquinas com desconto até o dia 08.04.20, recebendo 

em casa.  
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 Web série com Alex Atala – com patrocínio da Mastercard, o chef oferece 

conteúdos gratuitos para estimular as pessoas a adotarem novos hábitos. 

Gastronomia consciente, sustentabilidade, bem-estar, entretenimento estão 

entre os temas. Os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Mastercard. 

CATERING 

 Venda delivery por aplicativo ou com retirada no local. 

 

ESCOLA DE GASTRONOMIA 

 Levain Escola de Panificação – Rogério Shimura transformou a escola em uma 

mini padaria, com confecção de pães para serem doados aos funcionários da 

saúde pública, atendendo diariamente cinco hospitais diferentes. 

 

NEGÓCIOS DE GASTRONOMIA DE IMIGRANTES 

 

 Doação de marmitas por refugiado - sírio Talal Al-Tinawi doa marmitas a idosos 

brasileiros em quarentena, em agradecimento a ser acolhido pelo Brasil . 

 

 Adoção de delivery para sobreviver à crise. 

 Exemplo: Restaurante Congonália (vegano africano) – procurando se adequar 

ao sistema delivery. Reforçou a presença em sites que reúnam restaurantes 

com sistema de entrega; está divulgando nas redes sociais; flexibilizou os 

horários de atendimento. 

 Cattering Muna Cozinha Árabe – passou a oferecer suas especialidades em 

marmitas, com entrega através de motoboys, por toda a cidade de SP.  

 

 Reestruturação do portfólio de produtos.  

 

 Maior presença nas redes sociais. Exemplos: 



14 
 

 Tentaciones da Venezuela bufê de comidas típicas. Ampliou as 

combinações do menu ofertado; novas formas de consultorias gratuitas 

online de e-commerce. 

 

 ACNUR – Agência ONU para refugiados  

 

 Distribuindo kits de higiene e limpeza para grupos mais vulneráveis e 

apoiando autoridades locais na ampliação de abrigos e serviços de 

saúde para refugiados e comunidades de acolhida. 

 Informações de prevenções para comunidade refugiada por meio da 

Plataforma Help. 

 Ajuda financeira emergencial. 

 

 

GASTRONOMIA SOCIAL 

 GASTRONOMIA PERIFÉRICA 

Fundo para necessidades básicas de atendidos de organizações e ocupações 

parceiras. Arrecadação para compra de alimentos e produtos de higiene para 

famílias em situação de vulnerabilidade nas periferias de SP. #Somosponte. 

https://www.facebook.com/gastronomia.periferica/ 

 

 AGÊNCIA SOLANO TRINDADE    

 Adote uma favela - articulação com outras lideranças, de várias cidades 

brasileiras, reunindo o máximo possível de doações de cestas básicas 

para distribuir para essas famílias. 

https://www.kickante.com.br/campanhas/adote-uma-favela 

Outros líderes da Gastronomia Social engajados nesse trabalho: Raul 

Santiago, do coletivo Papo Reto, no Complexo do Alemão, Rio de 

Janeiro; Max Maciel, do projeto Ruas, em Ceilândia, no Distrito 

Federal; Neila Gomes, do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia, 

https://help.unhcr.org/brazil
https://www.facebook.com/gastronomia.periferica/
https://www.kickante.com.br/campanhas/adote-uma-favela
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em Belém do Pará; Iago Santos, da startup TrazFavela, em Salvador, 

Bahia; e Rafa Rafuagi, da Casa da Cultura Hip Hop, em Esteio, Rio 

Grande do Sul. 

 

 SARAU DO BINHO, Campo Limpo – sarau de leitura se transformou em meio de 

arrecadação de produtos alimentícios. https://www.facebook.com/SarauDoBinho/ 

 ENTIDADES BENEFICIENTES 

 Associação Franciscana de Solidariedade (Sefras) – Conhecida como "Chá do 

Padre", no Centro, que passou a oferecer 500 pratos no almoço – antes da 

crise eram 300.  

 Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS)– mutirão para atender pessoas em 

situação de rua e imigrantes. Distribuíram os pontos de auxílio, como na Tenda 

Franciscana, em frente ao Convento São Francisco, no Centro. Os franciscanos estão 

pedindo doações para esse momento emergencial.  

 Frente da Solidariedade para com os Empobrecidos da Província da Imaculada 

Conceição – mutirão para ajuda aos necessitados. Doação de produtos de higiene, 

que incluí álcool gel, touca, máscara, óculos de proteção.  

            Os postos de coleta estão em quatro bairros:  

 Paróquia Santo Antônio do Pari – na Praça Padre Bento, nº 13, Pari, das 

8 às 18 horas. 

 Paróquia e Convento São Francisco – no Largo São Francisco – nº 133, 

Centro, das 8 às 18 horas. 

 Casa de Alice Tibiriça – na rua Bom Pastor, nº 1914, Ipiranga, das 19 às 

14 horas. 

 Casa de Clara – na Rua Serra de Jairé, nº 316, Belenzinho, das 8 às 17 

horas. 

Voluntários podem se apresentar: 

 Recifran – Rua Junqueira Freire, 176 – Liberdade 

 Casa de Assis – Rua Japurá, 234 – Bela Vista 

 Chá do Padre – Rua Riachuelo, 268 – Centro 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

https://www.facebook.com/SarauDoBinho/
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 MESA BRASIL  

Além da distribuição de alimentos, o programa estendeu sua atuação para a 

coleta e entrega de itens de higiene pessoal e limpeza. Novas empresas 

doadoras são mais que bem vindas nessa empreitada, somando esforços com 

mais de 1100 empresas cadastradas, entre supermercados, restaurantes, 

indústrias e distribuidores. Distribuição de cestas básicas. Saiba como doar no 

site: https://mesabrasil.sescsp.org.br/oferecer 

SANTO ANDRÉ 

 

CATERING 

 Venda delivery por grupo de whatsapp, com promoções e receitas especiais. 

Exemplo: Bufê Gil Gondim. 

 

BAHIA 

SALVADOR 

 

PROGRAMA 

 PROGRAMA “SALVADOR POR TODOS” – auxílio de R$ 270 a 

comerciantes individuais. Para ambulantes, feirantes, baleiros, 

barraqueiros, baianas de acarajé e outras categorias durante um 

período de três meses, que pode vir a ser estendido. Uma parceria 

entre a Prefeitura de Salvador e a Secretaria de Promoção Social e 

Combate à Pobreza. Programa vai beneficiar imediatamente 195 mil 

pessoas e terá investimento de 105 milhões de reais. 

 

BRASÍLIA 

 

https://mesabrasil.sescsp.org.br/oferecer
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GASTRONOMIA SOCIAL  

 Projeto Barba de Rua – projeto no Setor Comercial Sul, no centro da capital, 

voltado para a população em situação de rua, coletando desde recursos até 

alimentos para distribuição, e também lutando para que tenham lugares de 

acolhimento dessas pessoas. 

 Coturno de Vênus – arrecadação financeira para a população LGBTQI, que 

também ficará desassistida. https://www.facebook.com/coturno.devenus/ 

MINAS GERAIS 

BELO HORIZONTE 

 

CAMPANHA  

 APADRINHE UM BAR. #apadrinheumbar – Parceria da CDL-BH.  Basta 

divulgar o nome do bar pelas redes sociais com a hashtag. Para o 

restaurante não cair no esquecimento. 

 

PARÁ 

BELÉM 

 

GASTRONOMIA SOCIAL  

 MOVIMENTO NACIONAL PELA MORADIA 

 Movimento Nacional de Luta Pela Moradia, em Belém do Pará – 

captação de recursos e doações para favelas e ocupações.  

PERNAMBUCO 

 

GASTRONOMIA SOCIAL  

https://www.facebook.com/coturno.devenus/
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 FRENTE BRASIL POPULAR 

 Movimentos sociais, igreja católica e ONGs se unem para alimentar 

moradores de rua no Recife. Entidades da Frente Brasil Popular - 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), sindicatos e partidos políticos - a Arquidiocese 

de Olinda e Recife e organizações não governamentais se uniram em 

uma campanha para alimentar quem, em tempos de COVID-19, tem 

sofrido com a fome. Ponto de arrecadação, preparação e distribuição 

de alimento: Armazém do Campo, no bairro de Santo Antônio. Contam 

com doações.  

 

RIO DE JANEIRO 

RIO DE JANEIRO 

 

GASTRONOMIA SOCIAL  

 PROJETO PAPO RETO - Junto com outros grupos do Complexo do Alemão, foi 

formado um gabinete de crise, que foi chamado de Juntos pelo Complexo do 

Alemão. Através desse movimento, eles têm tentado fazer ações diretas de 

conscientização interna dentro da comunidade para evitar a contaminação pelo 

novo coronavírus. Pendurando faixas nas principais entradas da favela, 

colocando dicas sobre o que deve ser feito para evitar a proliferação, qual a 

higiene básica e também dicas simples que dialoguem com a realidade das 

favelas. https://www.facebook.com/ColetivoPapoReto/ 

 JUNTOS PELO COMPLEXO DO ALEMÃO - tem mobilizado a sociedade pedindo 

doações. De água, álcool gel, sabonete antisséptico e também de alimentos, 

para montar cestas básicas e distribuir para as famílias que estão passando 

fome. https://www.facebook.com/juntospelocomplexodoalemao/ 

 REFETTORIO GASTROMOTIVA – o restaurante, voltando para pessoas em 

situação de risco, atua nesse momento como um banco de alimentos, 

https://www.facebook.com/ColetivoPapoReto/
https://www.facebook.com/juntospelocomplexodoalemao/
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recebendo diariamente doações e enviando às pessoas carentes. 

http://www.refettoriogastromotiva.org/ 

 

PARATY 

 

CAMPANHA 

 Paraty: para nós, para mim e para ti – pela Prefeitura de Paraty. “A 

cidade do encontro, da natureza e da cultura tem um recado para você: 

vai passar! Logo mais estaremos todos juntos, celebrando a vida”. 

#FiqueEmCasa, #VisiteDepois, #ParatycontraCovid19 

SANTA CATARINA 

FLORIANÓPOLIS 

 

RESTAURANTES, BARES E SIMILARES 

 

 REDES SOCIAS 

 Divulgação de receitas, postagens e lives pelas redes sociais – para fazer 

em casa.  

 DELIVERY 

 Chef e mergulhador submarino Narbal Correa adaptou uma das casas 

como peixaria delivery – por meio de Rappi e IFood. Também entrega 

por encomenda pelo whatsapp de peixes e pratos semi-prontos.  

 

 

 

 

http://www.refettoriogastromotiva.org/
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MUNDO 

 

ALEMANHA 

 

FINANCIAMENTO 

 De 15 mil Euros a restaurantes e bares, entre os mais atingidos pela 

crise do novo coronavírus.  

AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 

MEDIDAS ASSISTENCIAIS 

 

 FAO 

 25 países se coordenam para apoiar o funcionamento regular do 

sistema alimentar durante a crise da COVID19. Ministros e secretários 

de agricultura, pecuária, pesca, alimentação e desenvolvimento rural 

assinaram uma declaração que detalha medidas para que não faltem 

alimentos. No Brasil, a declaração foi assinada pela ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

AUSTRÁLIA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 

 MENU TO GO.  
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 Chef do Attica, Ben Shewry, além do menu “To Go”, transformou a 

marca de um restaurante fine dinning para uma bake shop, com 

produtos de padaria para vender. Eles fazem o próprio delivery, para 

manter a maioria dos funcionários possível. 

INGLATERRA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 Fechamento de portas ou risco  

 Restaurantes de Gordon Ramsay – cancelamento de todos os contratos 

da equipe de colaboradores.  

 Carluccio’s, cadeia de restaurantes italianos - entrou em colapso, com 

2000 funcionários em risco de perder o emprego. 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 DOAÇÕES  

OLIO - Aplicativo Olio, de Combate ao Desperdício está coletando 

alimentos dos estabelecimentos de alimentação que tiveram de fechar 

em razão da quarentena da COVID19. Eles recolhem e redistribuem na 

área local. 

 PLAN ZHEROES – voluntários que preparam, fornecem e distribuem comida 

cozida estão atuando no auxílio aos necessitados.  

 

 ENTIDADES QUE FAZEM REDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 Fare Share – buscam mais voluntários para distribuir alimentos para pessoas 

vulneráveis.  

 

 City Harvest – pede doações de mais comida, financiamento e voluntários.  

 

 Feedback – recebe doações para ajuda-los a apoiar os agricultores tiveram 

queda nas suas entregas ou que precisam de ajuda para colheita devido à 

escassez de pessoas. Também estão distribuindo alimentos excedentes às 

pessoas carentes. 
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SETOR DE BEBIDAS  

 TOAST ALE  

 1 cerveja = 1 refeição. Toda a cerveja comprada da marca, a partir de 1º 

de março, financia uma refeição para quem precisa. O parceiro 

Feedback redireciona os alimentos.  

 

CATERING 

 LYSIA CATERING  

 Mudou seu negócio de catering para entregar caixas de supermercados 

na casa das pessoas, com suprimentos artesanais, como pão e nhoque 

caseiros. Entrega feita de bicicleta. 

ITÁLIA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 

 Participação de chefs em cozinhas de hospitais – como Carlo Gracco e Chicco 

Cerea.  

DINAMARCA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 Fechamento de portas ou risco 

 Or – sem perspectiva de abertura 

 Perpelllini – sem perspectiva de abertura 

ESTADOS UNIDOS 
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BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 

 MENU TO GO  

 Alinea e outros restaurantes de Nick Kokonas e Grant Achatz – 

transformam as cozinhas para criar menus To Go e garantir a 

sobrevivência de suas equipes. Sem demissões. Mais de 2000 mil 

refeições/marmitas vendidas em poucos dias (US$ 34 cada).  

 David Chang – à frente de 12 restaurantes, estrela da Netflix – “A crise é capaz 

de mudar a cozinha para sempre”. Ele se preocupa com o risco de a 

restauração americana sucumbir se deixada sozinha.  

 Rede Domino’s Delivery – espera contratar 60 mil novos funcionários.  

GASTRONOMIA SOCIAL 

 Associações ajudam os mais carentes – como a chef José Andrés, que têm 

restaurantes e apresenta o programa de TV “Vamos a Cocinar”. 

 

FRANÇA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 

 Fechamento de portas e risco de falências – incluindo casas de grandes chefs. 

 Chef Michel Bras não se abateu – tem projetos finalizados que devem abrir em 

breve.  “Não devemos nos render”.  

PORTUGAL 

CHEFS NAS REDES SOCIAIS 

 RECEITAS AO PÉ DO OUVIDO 

Receitas fáceis e gostosas para fazer em casa, áudios e fotos da chef brasileira 

Andrea Kaufmann.  
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Fontes: 

 ABRASEL  

 ANR 

 Grupo Gastronomia Social  

 Contatos com líderes do setor da gastronomia 

 https://veja.abril.com.br/blog/radar/conheca-iniciativas-de-empresarios-para-

aquecer-a-economia/ 

 https://avidanocentro.com.br/onde_comer_e_beber/crise-do-coronavirus-

restaurantes/ 

 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/30/delivery-nao-resolve-

crise-da-covid-19-diz-representante-de-restaurantes.htm 

 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/27/restaurantes-doacao-

alimentos-pereciveis-coronavirus-sao-paulo.htm 

 https://agora.folha.uol.com.br/ola/2020/03/paola-carosella-aproveita-pausa-para-

cozinhar-para-populacao-carente.shtml 

 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/sirio-doa-300-marmitas-de-comida-
arabe-a-idosos-brasileiros-em-quarentena.shtml 

  https://franciscanos.org.br/noticias/franciscanos-ampliam-atendimento-a-populacao-
de-rua.html  

 https://www.acnur.org/portugues/2020/03/27/refugiados-empreendedores-se-

reinventamem-meio-a-pandemia-da-covid-19/ 

 https://www.facebook.com/pg/talalculinariasiria/posts/ 

 https://www.acnur.org/portugues/2019/01/14/sao-paulo-ajuda-refugiados-a-

encontrarem-seu-caminho-no-brasil/ 

 https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/03/5603608-movimentos-sociais--
igreja-catolica-e-ongs-se-unem-para-alimentar-moradores-de-rua-do-recife-em-
tempos-de-coronavirus--saiba-como-doar.html 

 https://claudia.abril.com.br/gastronomia/como-ajudar-restaurantes-durante-a-
pandemia/ 

 http://www.sesc.com.br/portal/noticias/saude/coronavirus+-+sesc+no+brasil 

 https://m.sescsp.org.br/mesa-brasil-sesc-sao-paulo-esta-atuando-com-forca-total/ 

 https://www.fecomerciodf.com.br/cnc-sesc-e-senac-oficializam-proposta-de-r-1-
bilhao-ao-governo-federal-para-ajudar-no-combate-ao-novo-coronavirus/ 

 https://www.sesc-rs.com.br/noticias_cat/mesa-brasil/ 

 https://advancelondon.org/coronavirus-how-can-you-help/ 
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