
 
 

Obrigado pelo seu interesse em se inscrever no Fundo de Recuperação para o COVID-19 da 

Verizon-LISC pelo apoio concedido para ajudar a lidar com seu impacto financeiro imediato devido 

à pandemia. A LISC agradece a parceria da Verizon por tornar esse programa uma realidade. 

Clique aqui para acessar a inscrição. Sua inscrição deve ser concluída até sábado, 4 de abril, 

às 23h59 ET.  

Lembre-se do seguinte:   

 Para empresários com várias empresas, responda a essa pesquisa levando em 

consideração a maior das empresas.   

 Cada indivíduo é limitado a uma doação por identificação fiscal. Você precisará desse ID 

para concluir a inscrição.  

 A elegibilidade é baseada no envio preciso e completo da solicitação para incluir os 

documentos necessários enviados.   

 Este programa não é elegível para funcionários da Verizon ou da LISC.   

 Sua inscrição deve ser concluída até sábado, 4 de abril, às 23h59 ET.  

Envie um e-mail para verizongrantinfo@lisc.org se tiver dúvidas. Entraremos em contato o mais 

breve possível.   

Inscreva-se já 
  

  

SOBRE O FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS DA VERIZON-LISC  

As pequenas empresas em todo o país estão enfrentando desafios econômicos extremos como 

resultado da pandemia do COVID-19. O suporte financeiro neste momento crítico pode fazer a 

diferença entre permanecer no mercado ou fechar permanentemente, levando à perda de renda, 

empregos e estabilidade econômica.  

Graças a um investimento de US$ 2,5 milhões da Verizon, a LISC está oferecendo doações para 

ajudar pequenas empresas a preencher lacunas financeiras urgentes até que possam retomar as 

operações normais ou até outros financiamentos mais permanentes estarem disponíveis. 

Além disso, a Verizon lançou recentemente o #PayItForwardLIVE, uma transmissão ao vivo 

semanal de grandes nomes para contribuir com pequenas empresas. Os espectadores podem 

sintonizar todas as terças e quintas-feiras às 20h00 ET/17h00 PT no Twitter da @Verizon, Yahoo, 

Twitch e Fios Channel 501. À medida que as pessoas apoiam suas pequenas empresas favoritas 
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com o #PayItForwardLIVE, a Verizon oferecerá US$ 10 adicionais por uso da hashtag, até US$ 2,5 

milhões, totalizando até US$ 5 milhões em ajuda.  
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