
Overview - Sumário 
Neste período de crise, as empresas em todo o país estão sofrendo enormes impactos 
relacionados ao COVID-19. Como um esforço para ajudar empresas e famílias de 
Newark quem pode sofrer estes impactos, o Presidente de Município, Ras J. Baraka, 
tomou a iniciativa de oferecer ajuda financeira para aqueles que qualificam. Como um 
esforço efetivo para mitigar barreiras ao capital para as empresas mais vulneráveis de 
Newark, pequenas empresas, a cidade de Newark compromete $ 2 milhões em fundos 
(fundos fiduciários locais e/ou Bloco de Desenvolvimento Comunitário Subvenção).  
 
Departamento de Desenvolvimento Econômico e Habitacional de Newark, do 
Presidente de Município, Ras J. Baraka, em associação com United Way of Greater 
Newark e Invest Newark como patrocinadores e sócios de coordenação e Prudential 
como patrocinador estão trabalhando juntos neste esforço para dar alívio enquanto 
avaliam os impactos econômicos relacionados ao COVID-19 na nossa comunidade de 
pequenas empresas. United Way of Greater Newark é o administrador do subvenção 
desta iniciativa. 
 
O objetivo de este subsídio é para ajudar pequenas empresas e microempresas com 
percas que eles tiveram por causa de percas de salário, ordenados, e vendas. Este 
fundo de emergência vai dar capital de giro em quantidades de até dez mil dólares ($ 
10.000) a pequenas empresas que qualificam. Lucros da subvenção pode ser utilizada 
para contas a pagar, ordenados, estoque, equipamentos, complacência comercial, 
renovação de licenças, utilidades, capacidade comercial, serviços jurídicos e 
financeiros, aluguel, seguros, impostos do negócio, suprimentos ou a maioria dos 
artigos relacionado ao negócios. Sujeito à disponibilidade de financiamento. 
 
As informações que você fornece vai facilitar este ajuda de emergência para acelerar 
recuperação. Suas respostas individuais não serão publicadas. As respostas serão 
analisadas para projetar o extensão dos danos econômicos, sofridos por sua empresa, 
e de outras pessoas. As conclusões generalizados serão publicados; todos os 
respondentes receberão uma decisão sobre financiamento e prêmios da United Way de 
Newark. 
 
 



Application Guidelines - Requisitos de Aplicação 
Se você representa uma pequena empresa na cidade de Newark e a sua empresa está 
passando por dificuldades financeiras por causa da crise COVID-19, você poderá se 
inscrever se está dentro de estes seguintes condições: 

- Tenha um negócio não residencial com um estabelecimento físico localizado em 
Newark. 

- Tenha dez (10) empregados ou menos. 
- Sofreram uma perda direta de receita devido ao COVID-19 
- Sofreram uma perda direta devido ao COVID-19 

 
Esta aplicação foi desenvolvida principalmente para pequenas empresas, definidas 
como empresas de dez (10) empregados totais ou menos; e microempresas, cinco (5) 
empregados ou menos. Isso inclui operações franquias ou lojas locais de empresas 
maiores. Pedimos que você forneça o máximo informação quanto possível, para que 
uma avaliação apropriada do impacto possa ser analisada. 
 
Convidamos você a enviar uma inscrição se você leu as qualificações com atenção. Só 
negócios de Newark elegíveis serão considerados. Você deve estar preparado para 
enviar a seguinte documentação antes que uma decisão final possa ser tomada: 

1. Declarações do seu impostos pessoais federais e do estado, e da cooperativa do 
ano mais recente. Além disso, Os últimos três anos de finanças da empresa 
(lucros e perdas ou balancete) ou as finanças mais recentes 

2. Evidência de dificuldades ou perdas devido a COVID-19 (ou seja, contas antigas 
contas a pagar, obrigações pendentes etc.) 

3. Um orçamento indicando como e quando os fundos serão usados 
4. Registro(s) corporativo(s) e/ou licença(s) (do estado e/ou federal) 
5. Informações sobre a folha de pagamento e empregados 
6. Não há litígios ameaçadores, ou obrigações pendentes contingentes contra o 

candidato 
7. Não há penhor fiscais pendentes, ou impostos devidos a cidade de Newark. 
8. Prova de seguro geral, conforme necessário para o tamanho e a escala do 

negócio. 
 
 



 
Para sua conveniência, pode ser enviada uma prova da documentação, conforme 
exigido por este aplicativo, usando documentos digitalizados, um telefone celular, ou 
dispositivo para fornecer documentos completos, e legíveis imagens dos documentos. 
Todos os documentos devem ser enviados por e-mail no momento do envio da 
inscrição. Os candidatos devem enviar documentos por e-mail apenas com o nome da 
empresa como sujeito a sbapp@uwnewark.org. Nenhuma pergunta enviada a este 
e-mail será respondida. Envie perguntas apenas para hotline@investnewark.org 
 
Você pode qualificar para uma subvenção de até dez mil dólares ($ 10.000). Você 
poderá não receber o total da quantidade solicitada. 
 
O prazo para inscrição é 30 de abril de 2020. Os candidatos serão notificados no prazo 
de dez dias úteis depois de enviar uma inscrição completa.  
 
As subvenções serão recebidas pelos selecionados no prazo de 30 dias após o envio 
completo da inscrição, se você for aprovado.  
 
Aplicações não serão aceitos pessoalmente 
 
As inscrições são concluídas quando todas as perguntas online são respondidas e a 
documentação de suporte é recebido. A documentação inclui demonstrações 
financeiras, orçamento de uso de fundos, evidência de perda/dificuldade, registro 
corporativo, informações sobre folha de pagamento/empregados, e comprovante de 
seguro como detalhado acima. 
 
As informações fornecidas nos documentos devem corresponder às informações 
fornecidas na inscrição. 
 
As decisões são baseadas na elegibilidade, se você atendeu aos critérios e 
disponibilidade de fundos. 
 
Por favor note que sua aplicação pode terminar mais cedo se for considerado 
inelegível.  
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Pesquisa: Perguntas que não determinam a elegibilidade 

1. Tipo de organização: 
- Propriedade exclusiva 
- Negócio privado com empregados 
- Operação comercial franqueada 

2. Este negócio é possuído independentemente ou é uma franquia corporativa? 
- Propriedade independente 
- Franquia corporativa 

3. Indique o número de locais que sua empresa possui em Newark entre as opções 
abaixo: 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4+ 

4. Indique suas vendas em bruto em 2019 das opções abaixo: 
- Menos de $100,000 
- Entre $100,000 e $200,000 
- Entre $200,000 e $300,000 
- Entre $300,000 e $400,000 
- Entre $400,000 e $500,000 
- Mais que $500,000 

5. Os diretores de sua empresa são cidadãos dos EUA ou residentes legais 
permanentes? 

- Sim  
- Não 

6. Pelo menos 50% de seus empregados são residentes de Newark? 
- Sim  
- Não 

7. Em qual distrito e que o seu negócio está localizado? (Indique tudo o que se 
aplica para vários locais) 

- Disrito do norte 
- Distrito central 
- Distrito do sul 



- Distrito oeste 
- Distrito leste 

8. Propriedade (marque todas as opções aplicáveis) 
- possuído local 
- possuída por Minoria ou Pessoa de Cor 
- possuído por mulhere(s) 
- possuído por imigrantes 

9. Qual setor da indústria descreve melhor sua empresa? (marque todas as opções 
aplicáveis) 

- Construção ou Obra Pesada 
- Serviços públicos ou energia 
- Produção de alimentos ou bebidas 
- Serviços de hospitalidade ou alimentação 
- Fabricação (outros) 
- Vendas (lojas ou e-commerce) 
- Atacadistas 
- Transporte ou Armazenagem 
- Software ou telecomunicações 
- Publicação de impressa ou outras informações 
- Serviços legais 
- Finanças, Seguros, Imóveis 
- Serviços profissionais ou técnicos 
- Serviços educacionais 
- Assistência médica ou social 
- Salão, Barbearia, Manicure 
- Artes, entretenimento ou recreação (museus, espaços para eventos, 

filmes) 
- Serviços administrativos 

 
- outro (por favor especifique) 

 
10.Produto ou serviço principal (descreva completamente sua empresa): 

 



11.Você já solicitou ou planeja procurar assistência de emergência adicional para 
sua empresa a partir de outra organização (SBA, NJEDA ou outra)? Nesse caso, 
liste as agências com as quais você está buscando informações adicionais. 

 

Aplicativo: informações necessárias para determinar e processar prêmios 
 

12.Este é um negócio não residencial com uma localização física em Newark, NJ? 
- Sim  
- Não 

13.Este negócio tem mais de 10 empregados? 
- Sim 
- Não 

14. Indique o número de empregados em seu negócio a partir das opções abaixo, 
incluindo você mesmo 

- 1 
- 2-5 
- 6-10 

15.  Quantos funcionários você emprega que são: (escreva o número nos espaços 
fornecidos) 

- Tempo inteiro:  
- tempo parcial: 

16.  Você reduziu sua capacidade de pessoal? 
- Sim, demitimos funcionários ou empregados  
- Sim, reduzimos horas dos empregados ou contratados 
- Sim, demitimos empregados e reduzimos as horas dos empregados  ou 

contratados 
- Não, não reduzimos o pessoal e operamos nas mesmas horas 

17.  Se você demitiu empregados ou contratados, quantos? 
- demissões temporárias 
- demissões permanentes 

18.  Você prevê reduzir empregados no futuro devido a crise do COVID-19? 
- Sim, planejamos demitir empregados ou contratados 
- Sim, planejamos reduzir as horas dos empregados ou contratados 



- Sim, planejamos demitir empregados ou contratados e reduzir o horário 
dos empregados ou contratados 

- Não, atualmente não temos planos de reduzir pessoal no futuro. 
19.  Seu negócio está fechado no momento devido à crise do COVID-19? 

- Sim 
- Não 

20.Este negócio está em operação há pelo menos 3 anos e 1 dia? 
- Sim 
- Não 

21.Quando o seu negócio foi estabelecido? 
- Data: mm/dd/yy 

22.Você ou pelo menos 50% de seus empregados são considerados de salário 
baixo ou moderada? Salário seria definido por quanto você paga a si mesmo ou 
quanto paga a seus empregados . Use a tabela abaixo. Se você ou pelo menos 
metade dos seus empregados estiver no ou abaixo do salário médio anual por 
tamanho de família, selecione "sim”. 
 

Tamanho da família 
 

Salário médio anual 

1  56,430 

2  64,491 

3  72,553  

4  80,614 

5  87,063  

6  93,512 

7  99,961 

8  106,410  

 
- Sim 
- Não 

 



23.Baseado no gráfico na pergunta 22, use o controle deslizante abaixo para indicar 
a porcentagem aproximada de consumidores atendidos por sua empresa que 
são considerados de salário baixo ou moderada (que é inferior a 80% dos 
AMI)? 

- 0-100 
24.  Nome da empresa ou organização: 
25.  Direção do negócio: 
26.  Suas informações de contato (proprietário da negócio): 
- primeiro nome 
- último nome 
- endereço residencial 
- email 
- telefone 
- celular 
27.  Quanto é que você está solicitando em financiamento de emergência com base 

de evidências de dificuldades/perdas? (o limite é $ 10.000) 
28.  Para que você usará os fundos e quando? 

- Uso: 
- Para quando: 

29.  Você será capaz de fazer pagamentos de aluguel (ou pagamentos da 
propriedade, se você possuir o seu prédio)? 

- Sim 
- Não 
- Eu não sei 
- Não aplicável, minha empresa não paga aluguel 

30.  Você perdeu dinheiro com depósitos ou adiantamentos que não serão 
reembolsados? Ou você já teve que reembolsar depósitos ou adiantamentos? 
Por favor descreva. 

31.  Existem outros custos, como arrendamentos de equipamentos ou pagamentos 
de dívidas (empréstimos) que serão difíceis de cobrir? Descreva completamente: 

32.  Seus custos aumentaram devido ao impacto desta crise? (Por exemplo, 
inscrição de videoconferência, medidas sanitárias adicionais). Por favor 
descreva: 



33.Quanto diminuiu o seu salário bruto em comparação com o mesmo mês do ano 
passado? 

- 100% menos 
- 75% menos 
- 50% menos  
- 25% menos 
- sem declínio 

34.  Quanto o seu salário bruto declinou este mês em comparação com o mês 
passado (antes da crise impactar sua empresa)? 

- 100% menos 
- 75% menos 
- 50% menos  
- 25% menos 
- sem declínio 

35.  Indique qual o impacto adicional que sua empresa está enfrentando devido ao 
COVID-19 (verifique todas as aplique) 

- Atraso nos pagamentos ou perdas de cobrança 
- Falta de reservas de dinheiro 
- Incapacidade de pagar contas, taxas 
- Encerramentos temporários 
- Eventos cancelados 
- Participação reduzida em reuniões ou eventos 
- Discriminação ou tratamento injusto 

 
- outro (por favor, especifique) 

 
36.  Indique qual dos seguintes desenvolvimentos relacionados ao COVID-19 afetou 

diretamente seu negócio. (marque todas as opções aplicáveis) 
- Trabalhadores trabalhando remotamente 
- Trabalhadores que trabalham com horário reduzido 
- Absenteísmo por trabalhadores doentes 
- Acesso reduzido a clientes e clientes devido ao trabalho remoto 
- Não é possível obter suprimentos críticos ou peças de produção 
- Entrega de exportações canceladas ou adiadas (doméstica) 



- Entrega de exportações canceladas ou adiadas (internacional) 
- Menos visitantes do que o normal para sua empresa 
- Diminuição do número de clientes 
- Diminuição no negócio devido a incertezas e medos de longo prazo 
- Interrupção nas operações devido a um pedido da cidade de Newark 

 
- outro (por favor, especifique) 

 
37.  Até que ponto você está preocupado com o fato de sua empresa ou 

organização sobreviver este desafio? (marque 1) 
- Não estou preocupado, sem impacto negativo 
- Algum impacto, mas vamos conseguir 
- Preocupado com o impacto e permanecer no negócio 
- Muito preocupado e não sei se conseguiremos passar 

38.  O que mais você gostaria que soubéssemos? De que assistência sua empresa 
ou organização precisa? Por favor seja específico. 

39.  Processo legal 
O candidato declara e garante que não está atualmente envolvido em nenhum 
litígio e atualmente não tem conhecimento de nenhum litígio pendente ou 
ameaçado que teria efeitos adversos relevantes nos negócios e/ou afeta a 
continuação dos negócios finalidade desta subvenção.  

40.  Não há saldo pendente com a cidade 
O candidato declara e garante que, na data deste pedido de subvenção, efetuou 
todos os pagamentos completos que são devidos e pagáveis à cidade de 
Newark, incluindo, sem limitação, impostos, avaliações, taxas de licença e / ou 
taxas de serviço. O candidato declara ainda e garante que, na data deste pedido 
de subsídio, não há penhoras pendentes contra o negócio e a favor da cidade de 
Newark devido ao não pagamento de taxas da cidade. 

41.Informações atuais 
Certifico que as declarações anteriores feitas por mim são verdadeiras. Estou 
consciente de que, se alguma das afirmações feitas por mim for 
deliberadamente falsas ou projetadas para fraudar, a cidade de Newark terá o 
direito de exigir o reembolso total e imediato dos fundos da subvenção. 
 



42.Entendo que devo enviar por e-mail todos os documentos comprovativos 
necessários para sbapp@uwnewark.org para o pedido seja considerado 
completo e elegível para a subvenção de fundos. Vou fornecer o nome do meu 
negócio na cabeçalho do assunto para corresponder ao meu aplicativo. 

43. Documentos de suporte 
Faça o upload de demonstrativos financeiros, orçamento de uso de fundos, 
evidência de perda/dificuldade, registro corporativo, informações sobre folha de 
pagamento/empregados, e comprovante de seguro. Os arquivos PDF, DOC, 
DOCX, PNG, JPG, JPEG e GIF podem ser carregado. 
 
 

Confirmação 
Obrigado por se inscrever no subvenção para pequenas empresas através da United 
Way of Greater Newark. Observe que as decisões de financiamento se baseiam na 
elegibilidade, nos critérios atendidos e na disponibilidade de financiamento. Nem todos 
que se inscreverem serão premiados. 
 
Novamente, os aplicativos são considerados completos quando todas as perguntas 
on-line são respondidas e documentação  suportada é recebida. A documentação de 
suporte inclui demonstrações financeiras, o orçamento de fundos, evidência de 
perda/dificuldade, registro corporativo, folha de pagamento/informações de 
empregados e comprovante de seguro conforme detalhado anteriormente. 
 
Os candidatos devem enviar por e-mail todos os documentos comprovativos 
necessários para sbapp@uwnewark.org para completar a sua inscrição. 
 
Envie documentos para este e-mail, não perguntas. 
 
Se você precisar de assistência imediata, entre em contato com Invest Newark 
hotline@investnewark.org. 
 
O anúncio desta subvenção foi publicado no site da cidade de Newark, o jornal Star 
Ledger e através de patrocinadores comunitários. 
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Informe a outras pequenas empresas que você conhece dê esta oportunidade e que se 
inscrevem on-line. 
 
Para obter mais informações sobre outros recursos para ajudar as empresas afetadas 
pelo COVID-19, visite o seguinte sites: 
 
New Jersey Economic Development Authority 
https://www.njeda.com/about/Public-Information/Coronavirus-Information  
 
Business.NJ.Gov Information Hub https://cv.business.nj.gov 
 
 New Jersey District Office of the US Small Business Administration Economic Injury 
Disaster Loan https://disasterloan.sba.gov/ela 
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