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Doação para recuperação de pequenas empresas da Verizon-LISC  
Inscrição final 

2ª rodada 
 
 

Inscrição para doação para recuperação de pequenas 
empresas da Verizon-LISC 

 
 

Este formulário de inscrição coleta informações preliminares para empresas que buscam uma doação 
para recuperação de pequenas empresas. Antes de prosseguir, recomendamos que os entrevistados 
leiam as Perguntas Frequentes online para obter mais informações sobre esta rodada de doações para 
Recuperação de Pequenas Empresas da Verizon-LISC. 

 
Termos e condições: Os candidatos podem se inscrever uma vez a esta rodada, e para apenas uma 
empresa. Para empresários com várias empresas, preencha essa inscrição levando em consideração a 
maior das empresas. Cada doação é limitada a uma doação por identificação fiscal de pessoa física e 
jurídica. As doações serão concedidas a empresas qualificadas, e a elegibilidade será baseada em 
envios precisos e completos. 

 
Será dada prioridade a empresas pertencentes a minorias, mulheres e veteranos. Todos os indivíduos 
deverão certificar que estão promovendo os melhores interesses da comunidade e que foram 
impactados negativamente pela crise do COVID-19. 

 
Se a doação for concedida, será necessária documentação adicional para confirmar e verificar as 
informações comerciais. Organizações sem fins lucrativos não são elegíveis para inscrição nesta 
rodada. 

 
Privacidade: As informações fornecidas no processo de inscrição são de responsabilidade de cada 
candidato. 
As inscrições enviadas ao portal permanecem confidenciais para o público em geral e para todos os 
outros candidatos. Os candidatos não responsabilizarão a LISC ou a Verizon, suas afiliadas, membros, 
parceiros e funcionários por quaisquer perdas, danos, custos ou despesas de qualquer natureza 
relacionados ao uso 
ou à adequação, precisão ou integridade de qualquer informação enviada no formulário.
 Consulte a Política de Privacidade da LISC para obter mais detalhes. Os dados inseridos neste 
formulário utilizam o FormAssembly. Mais informações. 

 
Conflito de interesses: Diretores, executivos, funcionários e contratados atuais da LISC, e membros 
da família de tais indivíduos (cônjuge, ancestrais, filhos, netos, bisnetos e cônjuges de filhos, netos e 
bisnetos) não são elegíveis para solicitar ou se inscrever para a doação. 

 
Publicidade: se concedido, saiba que as informações, nome, declarações e outras informações 
fornecidas pela empresa/candidato durante o processo de concessão podem ser usadas para fins 
promocionais em todas as formas e meios, e a empresa/solicitante pode ser contatada pela LISC e/ou 
pelos patrocinadores do programa para tais fins. O candidato concede à LISC e aos patrocinadores do 
programa uma licença perpétua para usar essas informações sem compensação adicional (exceto 

https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
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quando proibido por lei) e sem qualquer direito de revisar e/ou aprovar esse conteúdo. Até ser 
notificado, os candidatos devem concordar em não compartilhar publicamente nenhum status de 
finalista, incluindo, entre outros, em todas as plataformas de redes sociais, mídias ou publicações 
locais. 
 
. A LISC pode monitorar e conduzir as atividades de avaliação financiadas pela 
Doação para Recuperação de Pequenas Empresas. Isso pode envolver uma análise dos dados 
quantitativos ou qualitativos necessários para entender o impacto do fundo. 
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Orientações para envio: a LISC não pode aceitar alterações em sua inscrição depois de enviada, 
portanto, revise-a com atenção. Seu trabalho pode não ser salvo se você sair da página da web antes 
de enviar o formulário. Você também pode perder o trabalho se a Internet cair ou como resultado de 
outros problemas em potencial com o navegador da Web 

 
Você verá uma página de confirmação após o preenchimento bem-sucedido desta inscrição. 

 

* 1. Reconheço que li e concordo com os Termos e Condições mencionados acima: 
Sim 

Não 

* 2. Você está preenchendo esta inscrição como proprietário principal da empresa? 
Sim, sou o proprietário principal da empresa  

Não, estou preenchendo o formulário em nome do proprietário principal da empresa. 

Esteja pronto para fornecer informações sobre o proprietário principal da empresa. 

Inscrição para doação de recuperação de pequenas 
empresas LISC 

 

Esteja pronto para fornecer informações sobre o proprietário principal da empresa. 
 

Informações gerais da empresa 
Observação: os proprietários de pequenas empresas podem inscrever apenas uma corporação. Para 
empresários com várias empresas, preencha essa inscrição levando em consideração a maior das 
empresas. Cada doação é limitada a uma doação por identificação fiscal de pessoa física e jurídica. 

* 3. Informações do proprietário principal da empresa 
 

Primeiro nome 
 

Sobrenome 
 

Nome do meio 
 
 
* 4. Endereço de e-mail primário para contato 
* 4.1 Endereço de e-mail secundário para contato: (Opcional) 

 
 
 
 
 
* 5. Qual é o melhor número de telefone para entrar em contato com a empresa? 
• Número de telefone permanente da empresa 
• Número de telefone do proprietário da empresa 
5.1 Número de telefone permanente da empresa (apenas números - sem traços) 
5.1 Número de telefone do proprietário da empresa (apenas números - sem traços) 
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* 6. Informações comerciais 

Site (se nenhum, 
coloque N/A) 

6.2 Contato primário 
nas redes sociais da 
empresa (Facebook, 
Twitter ou Instagram) 

 

6.3 Razão social da empresa - Digite o nome da empresa, conforme informado em todos os formulários federais (impostos, W-9, etc). 
Inclua se opera como (dba), se aplicáv el 

 
6.4 Endereço comercial primário - Digite o endereço completo onde ocorrem as operações do dia a dia - exemplo: 1100 Wilson Street 

 
 

 
6.5 Cidade/município da 

sede 

6.6 Estado/Território da 

sede 

6.7 Código postal da 

sede 
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* 7. Informações alternativas da empresa 
* 7.1 O endereço comercial principal acima é mesmo endereço comercial legalmente registrado (endereço usado 

em todos os formulários federais (impostos, W-9, etc)? 
• Sim 
• Não 

7.2 Caso contrário, insira o endereço comercial legalmente registrado. 
 
7.3 Cidade/município de registro 
7.4 Estado/Território de registro 
7.5 Código postal de registro 
 
 

* 8. Estrutura da empresa 
Corporação com fins 

lucrativos  

Corporação sem fins 

lucrativos  

Sociedade unipessoal 

Empresa de 

responsabilidade limitada 

Parceria (geral e l imitada)  

Outro - Especifique: 

 
 
 

* 9. Anos de funcionamento 

Menos de 1 ano 

1-2 anos 

3-5 anos 

6-9 anos 
 

10-19 anos 20 anos ou mais  

 

 

* 10. Qual foi a receita bruta da sua organização no ano civil de 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)? 

Minha empresa não existia 
 

Minha empresa não teve receita positiva no ano civil de 2019 

Menos de US$ 100.000 

US$ 100.000 a US$ 299.999 
 

US$ 300.000 a US$ 499.999 
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US$ 500.000 ou mais 

 
 
* 11.1 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em período integral, incluindo você, sua 

empresa empregava em janeiro de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em período integral. 
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11.2 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em meio-período, incluindo você, sua empresa 
empregava em janeiro de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em meio-período. 
 

 
 
 
 

12.1 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em período integral, incluindo você, sua empresa 
empregava em abril de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em período integral. 
 

 
 
 

12.2 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em meio-período, incluindo você, sua empresa 
empregava em abril de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em meio-período. 
 

 
13. Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em período integral, incluindo você, sua empresa 
empregava em julho de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em período integral. 
 

 
 
 

14 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em meio-período, incluindo você, sua empresa 
empregava em julho de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em meio-período. 

 
 

Informações gerais da empresa (continuação) 
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* 15. Qual é o seu setor principal? 

1. Agricultura, silvicultura, pesca e caça (inclui fazendas, ranchos, laticínios, estufas, viveiros, pomares ou incubatórios) 
 

2. Mineração, pedreira e extração de petróleo e gás (inclui estabelecimentos que extraem ou beneficiam minerais sólidos 
naturais) 

 
3. Serviços públicos (inclui fornecimento de energia elétrica, gás natural, suprimento de vapor, suprimento de água e remoção de 

esgoto) 
 

4. Construção (inclui empreiteiros gerais, empreiteiros comerciais, como pintura, alvenaria, encanamento, trabalhos elétricos, etc.) 
 

5. Manufatura (inclui fábricas, fabricantes, padarias, fabricantes de doces, alfaiates personalizados, etc.) 
 

6. Comércio atacadista (inclui comerciantes atacadistas e distribuidores) 
 

7. Comércio varejista (inclui lojas de alimentos, mercearias e lojas de conveniência, lojas de ferragens, creches/centros de 
jardinagem, floriculturas, l ivrarias, concessionárias de automóveis, lojas de roupas, etc.) 

 
15.1 (Comércio varejista) A sua empresa  é: 
• Loja de peças e acessórios automotivos 
• Loja de câmeras/equipamentos fotográficos 
• Loja de roupas/vestuário 
• Loja de conveniência 
• Loja de departamento 
• Loja de eletrônicos 
• Loja de ferragens 
• Loja de artigos para a casa 
 • Loja de eletrodomésticos 
• Joalheria 
• Loja de instrumentos ou suprimentos musicais 
• Loja de artigos ópticos 
• Loja de equipamentos elétricos para uso externo 
• Loja de artigos esportivos 
• Supermercado ou outra mercearia 
• Nenhuma das acima 

 
8. Transporte e armazenamento (inclui o transporte de passageiros e carga, armazenamento e estoque de mercadorias, 
transporte panorâmico e turístico) 
• Transporte aéreo 
• Transporte costeiro e marítimo de passageiros (l inhas de cruzeiro) 
• Serviço de transporte de mercadorias 
• Transporte geral de mercadorias 
• Transporte de carga especializado 
• Serviços de táxi 
• Armazenagem e armazenamento 
• Nenhuma das acima 

 
9. Informações (inclui editores de jornais e periódicos, produtores de cinema, produtores de música e rádio, etc.) 

 
10. Finanças e seguros (inclui bancos, cooperativas de crédito, instituições de poupança, instituições de crédito não 
depositárias, agências de seguros, etc.) 

 
11. Imóveis, aluguel e arrendamento (inclui gerenciamento de propriedades, gerenciamento de ativos e arrendamento) 

 
12. Serviços profissionais, científicos e técnicos, serviços científicos e técnicos (inclui serviços jurídicos, contábeis e tributários, 
serviços de arquitetura, engenharia e design, consultoria, serviços de marketing, serviços veterinários etc.) 

 
• Serviços de arquitetura, engenharia e afins 
• Serviços legais 
• Serviços de consultoria administrativa, científica e técnica 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=21&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=54&search=2017%20NAICS%20Search
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• Serviços fotográficos 
• Serviços de pesquisa e desenvolvimento científico 
• Serviços veterinários 
• Nenhuma das acima 

 
13. Administração de empresas e empreendimentos (inclui estabelecimentos que administram, supervisionam e gerenciam 
valores mobiliários de empresas ou empreendimentos) 

 
14. Serviços administrativos e de suporte e gerenciamento e remediação de resíduos (inclui estabelecimentos que realizam 
atividades de suporte de rotina para as operações diárias de outras organizações através de serviços de gerenciamento e 
remediação de resíduos) 

 
• Serviço de suporte comercial 
• Serviço de investigação e segurança 
 • Serviço de paisagismo 
• Operador de turismo 
• Agência de viagens 
• Nenhuma das acima 

 
15. Serviços educacionais (inclui escolas de ensino fundamental e médio, treinamento técnico, de habilidades e comércio, escolas 
de idiomas, instrução de esportes e recreação, etc.) 

 
15.1 (Serviços educacionais) A sua empresa é: 
• Faculdade, universidade ou escola profissionalizante 
• Escola de ensino em informática 
• Ensino fundamental ou médio 
• Escola de idiomas 
• Instrução de esportes e recreação 
• Escola técnica/comercial 

• Nenhuma das acima 
16. Assistência médica e assistência social (inclui consultório de médicos e dentistas, centros de planejamento familiar, 
assistência de enfermagem, serviços para crianças e jovens, serviços de creche) 
• Serviço de creche infantil 
• Consultório odontológico 
• Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo ou audiologista 
• Optometrista 
• Nenhuma das acima 

 
17. Artes, entretenimento e recreação (inclui empresas de teatro, dança e música, museus, equipes esportivas, artistas 
performáticos, etc.) 

 
18. Serviço de hospedagem e alimentação (inclui hotéis, restaurantes, bares, vendedores de rua, etc.) 

 
15.1 (Acomodações e serviço de alimentação) A sua empresa é: 
• Caterer 
• Estabelecimento de bebidas (bebidas alcoólicas) 
• Hotel/motel/aluguel de férias 
• Serviço móvel de comida 
• Restaurante ou outro local para comer 

19. • Nenhuma das acima Outros serviços (inclui serviços de reparo e manutenção, serviços de higiene pessoal, como salões de 
beleza e unhas, spas, barbearias, serviços de lavanderia e lavagem a seco, etc.) 

 
20. Outra organização sem fins lucrativos envolvida em atividades de caridade 

determinadas pela IRS 

Outro (especifique) 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=61&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=72&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
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Inscrição para doação de recuperação de pequenas 
empresas LISC 

 

Dados socioeconômicos 
A próxima parte da pesquisa solicita dados socioeconômicos relacionados ao proprietário principal 
da empresa, e é opcional. Forneça informações com base em como o proprietário principal da 
empresa se identifica. 

16. Idade 
Os empresários precisam ter pelo menos 18 anos de idade. 

18-24 anos 
 

25-34 anos 
 

35-44 anos 
 

45-54 anos 
 

55-64 anos 
 

65 anos ou mais 
 

Prefiro não dizer 
 
 

17. Gênero 
Feminino 

Masculino 

Transgênero 

Prefiro não dizer 

Outro 

18. Veterano 
Em caso afirmativo, será necessário fornecer informações sobre o DD214. 

Sim 

Não 

Prefiro não dizer 
 
 

19. Raça/etnia 
Especifique com base em como o proprietário principal da empresa se identifica. 

Afroamericano/negro 

Índio americano/nativo do Alasca 

Asiático 

Nativo do Havaí/insular do Pacífico 

Hispânico/latino 
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Branco  

Birracial  

Multirracial 

Prefiro não dizer 
 
19.1 Para proprietários birraciais e multirraciais, marque todas as opções aplicáveis: 
• Afro-americano/negro 
• Índio americano/nativo do Alasca 
• Asiático 
• Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico 
• Hispânico/latino 
• Branco 
• Prefiro não dizer 

 
 
 

Inscrição para doação de recuperação de pequenas 
empresas LISC 

 
 

Informações da doação para recuperação 
 

* 20. Qual é o valor de doação mais útil para sua empresa? 

US$ 5.000 
 

Até US$ 7.500 
 

Até US$ 10.000 
Até US$ 20.000 

 
 

* 21. Qual é o objetivo desta doação? 
Salários e benefícios (incluindo o do candidato) 

Estoque para operações em andamento 

Contas em atraso 

Contas a pagar (aluguel, suprimentos, etc.) 
 Outro - por favor, especifique: 
 
 
 

* 22. Abaixo, selecione a alternativa que melhor se aplica ao local da sua empresa: 
 
 

Eu alugo o espaço para a minha empresa.  

Eu sou o proprietário do meu espaço comercial. 

Nenhuma das alternativas acima 
 
 

* 23. Se você possui um contrato de locação comercial, o proprietário do imóvel ofereceu alguma concessão ou 
prorrogação do aluguel? 

Sim 

Não 
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Não aplicável 



13  

* 24. No momento, você está com os pagamentos relacionados ao negócio atrasados? 
Sim 

Não 

Não aplicável 
 
 

* 25. Você ainda pode vender seus produtos/serviços? 
Sim 

 
Sim, mas não com a capacidade máxima 

Não 

 

* 26. Ao melhor do seu conhecimento, como sua receita em abril de 2020 se compara a janeiro de 2020? 

Diminuiu em menos de 20%  

Diminuiu entre 20 e 49%  

Diminuiu em 50% ou mais  

Permaneceu igual 

Aumentou 
 

Não sabe/sem resposta 
 
 

* 27. Ao melhor do seu conhecimento, como sua receita em abril de 2020 se compara a abril de 2019? 
Diminuiu em menos de 20%  

Diminuiu entre 20 e 49%  

Diminuiu em 50% ou mais  

Permaneceu igual 

Aumentou 
 

Não sabe/sem resposta 
 
 

* 28. Quais serviços alternativos você oferece, considerando o COVID-19? Assinale todas as alternativas 
aplicáveis. 

Entrega em domicílio  

Retirada na loja  

Serviços on-line 

Horas escalonadas  

Não aplicável 

Outro - especifique: 
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29. Comentários gerais ou outras informações sobre você e/ou sua empresa, e como o COVID-19 afetou você 
e sua empresa, que você gostaria de compartilhar conosco. 

30. Por favor, descreva todas as maneiras pelas quais você se conectou à sua comunidade local por meio dos 
seus negócios, antes ou desde o início da pandemia do COVID-19. 

 
Inscrição para doação de recuperação de pequenas 

empresas LISC 
 

Termos e condições 
 

Agradecemos por enviar sua inscrição ao Fundo de Recuperação para Pequenas Empresas. Não 
poderemos processar a concessão de doações à sua empresa sem a devida diligência necessária. Se 
você tiver dúvidas ou precisar de esclarecimentos, envie um e-mail para verizongrantsinfo@lisc.org e 
continue a monitorar a página de resposta ao COVID-19 da LISC para obter atualizações sobre 
recursos e programas adicionais. 

 
 

Inscrição para doação de recuperação de pequenas 
empresas LISC 

 
 
 

Estrutura jurídica da empresa 
 
 
 

Agradecemos por enviar sua inscrição ao Fundo de Recuperação para Pequenas Empresas. Neste 
momento, somente organizações com fins lucrativos não são elegíveis para essa doação. Consulte 
nossa página de resposta ao COVID-19 para obter mais informações sobre o apoio a organizações 
sem fins lucrativos. 

 
 
 

Inscrição para doação de recuperação de pequenas 
empresas LISC 

 
 

Inscrição para Doação para Recuperação de Pequenas Empresas da Verizon-LISC enviada! 
 
 

Obrigado pela sua inscrição. 
 

Para dúvidas gerais, consulte as Perguntas Frequentes para obter atualizações sobre o Fundo de 
Recuperação para Pequenas Empresas da Verizon-LISC. Para perguntas adicionais não respondidas 
nas Perguntas Frequentes, envie um e-mail para verizongrantsinfo@lisc.org.Estamos monitorando 
este e-mail regularmente e atualizando nossas Perguntas Frequentes com frequência. 

 
Para perguntas sobre segurança de dados, consulte a Política de Privacidade da LISC. 
Para atualizações sobre recursos e programas adicionais, visite a página de resposta ao COVID-19 da 

mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/
https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/
mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/
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LISC. 
 
Ao assinar seu nome e enviar a inscrição abaixo, você confirma que as informações fornecidas sobre você 
e sua empresa são verdadeiras em todos os aspectos relevantes. 
 
Tela final 
 
Obrigado pelo envio. Esta página serve como confirmação de que seu formulário foi recebido. 

https://www.lisc.org/covid-19/
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	12.1 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em período integral, incluindo você, sua empresa empregava em abril de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em período integral.
	12.2 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em meio-período, incluindo você, sua empresa empregava em abril de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em meio-período.
	13. Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em período integral, incluindo você, sua empresa empregava em julho de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em período integral.
	14 Ao melhor do seu conhecimento, quantos trabalhadores em meio-período, incluindo você, sua empresa empregava em julho de 2020? Digite 0 se não havia funcionários em meio-período.




	Inscrição para doação de recuperação de pequenas empresas LISC
	A próxima parte da pesquisa solicita dados socioeconômicos relacionados ao proprietário principal da empresa, e é opcional. Forneça informações com base em como o proprietário principal da empresa se identifica.
	16. Idade
	Os empresários precisam ter pelo menos 18 anos de idade.

	17. Gênero
	18. Veterano
	Em caso afirmativo, será necessário fornecer informações sobre o DD214.

	19. Raça/etnia
	Especifique com base em como o proprietário principal da empresa se identifica.



	Inscrição para doação de recuperação de pequenas empresas LISC
	* 20. Qual é o valor de doação mais útil para sua empresa?
	* 21. Qual é o objetivo desta doação?
	* 22. Abaixo, selecione a alternativa que melhor se aplica ao local da sua empresa:
	* 23. Se você possui um contrato de locação comercial, o proprietário do imóvel ofereceu alguma concessão ou prorrogação do aluguel?
	* 24. No momento, você está com os pagamentos relacionados ao negócio atrasados?
	* 25. Você ainda pode vender seus produtos/serviços?
	29. Comentários gerais ou outras informações sobre você e/ou sua empresa, e como o COVID-19 afetou você e sua empresa, que você gostaria de compartilhar conosco.
	30. Por favor, descreva todas as maneiras pelas quais você se conectou à sua comunidade local por meio dos seus negócios, antes ou desde o início da pandemia do COVID-19.


