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Por Millena Sartori 

  

“Voe” será um instrumento de crescimento voltado ao microempreendedor individual 

  

Na tarde desta sexta-feira (8) a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa anunciou o lançamento de 

uma Aceleradora de Negócios, intitulada “Voe”. Com o objetivo de auxiliar os 

microempreendedores individuais (MEIs) no crescimento do seu negócio, a Voe utilizará 

metodologias inovadoras, como design thinking e storytelling. O projeto será realizado pela 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profisional em parceria com a 
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Faculdades Ponta Grossa e o HubUp Coworking. As informações oficiais estão disponíveis no 

site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe. 

Segundo a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, esta 

iniciativa é pioneira entre os governos municipais do Paraná. “Hoje a base empresarial de Ponta 

Grossa é composta por MEIs. São mais de 12.500 negócios que terão a oportunidade de contar com 

um programa especializado no seu crescimento”, afirma Tonia. 

A coordenadora explica que o projeto é focado nos MEIs que chegam ao limite de faturamento da 

modalidade – que a partir de 2018 será de R$ 81 mil –, mas têm receio de crescer e se formalizar 

como microempresa (ME). “O maior medo é o financeiro. Enquanto o primeiro modelo tem 

tributação fixa, por exemplo, o outro tem variáveis, o que faz com que o empreendedor tenha medo 

de conseguir sustentar o negócio porque ainda segue um modelo tradicional”, analisa Tônia, 

destacando a importância da inovação. 

O secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonare, lembra que não 

são só os MEIs que serão beneficiados com esse projeto. “Com o desenvolvimento e o crescimento 

desses profissionais eles vão precisar de equipes cada vez maiores, gerando emprego e renda por 

todo o município. Nenhum projeto é imediato, mas se começarmos agora no futuro todos iremos 

colher os frutos”, ressalta Carbonare. 

O prefeito Marcelo Rangel destaca que as ações de apoio ao pequeno empresário que já estavam 

sendo feitas são destaque nos âmbitos estadual e federal. “Recentemente a nossa cidade foi 

convidada a apresentar para gestores de todo o país o nosso programa de incentivo da participação 

dos MEIs em compras públicas, por exemplo. Nós, como Município, sabemos que devemos 

fomentar a cadeia produtiva e oferecer novas oportunidades para impulsionar o desenvolvimento 

econômico”, categoriza Rangel. 

  

O projeto 

As inscrições podem ser feitas na Sala do Empreendedor ou através do e-

mail saladoempreendedor@pg.pr.gov.br. Ao término das inscrições será realizado um workshop 

com o objetivo de apresentar a metodologia do programa de aceleração, com o tema central “Para 

que servem suas asas?”. Após esta atividade será feita a seleção dos inscritos. Serão ofertadas duas 

acelerações por ano, com duração de quatro meses cada. 

A metodologia da Voe conta com três etapas, chamadas de voos. O primeiro voo, “Conhecendo o 

seu negócio”, tem o intuito de esclarecer as diferentes faixas de tributação do crescimento e de 

crédito, e a importância da marca para o negócio. Serão realizadas capacitações presenciais na área 

financeira e tributária. 

O segundo voo, “Construindo e planejando o seu modelo de negócio” irá auxiliar nas respostas de 

perguntas como quem é o cliente, qual o problema que está sendo resolvido, qual o melhor modelo 

de negócio para esta finalidade e como a inovação pode ser o diferencial no negócio. 
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Esta fase será realizada através de workshops “mão na massa”. Serão apresentadas para os 

participantes as ferramentas de Canvas e Design Thinking e construídos seus respectivos modelos 

de negócio. Este voo será mesclado com Labs de troca de experiências, além de storytelling. 

Já o terceiro voo, “Validando o crescimento do seu negócio”, é focado na transição de 

microempresa individual para microempresa (ME). Após ter claro o modelo de negócio para o 

empreendimento, os recursos necessários para a estrutura, o modelo de equipe e a organização 

financeira, esta etapa irá promover mentorias individuais e consultorias personalizadas com 

consultores e empresários para discussão, correção e validação de questões cruciais para o sucesso 

do negócio. 

  

Parceiros 

Para a execução do projeto a Prefeitura Municipal irá contar com parcerias locais. A diretora geral 

da Faculdades Ponta Grossa, Julia Streski, ressalta o compromisso da instituição na prática da Voe. 

“Muitos podem pensar que é só mais um projeto, mas nós formamos empreendedores todos os dias 

e vemos a sua insegurança no início do negócio; imagine, então, aqueles que nunca passaram pelo 

âmbito universitário”, aponta Julia. 

Já Ronald Wolochn, do HubUp Coworking, destaca a necessidade do incentivo à cultura 

empreendedora. “O mercado exige do MEI o comportamento de uma grande empresa, mesmo 

quando ele não tem todo esse faturamento – por isso a inovação é essencial. Pequenos ajustes em 

um negócio podem fazer com que ele decole”, analisa Wolochn. 

Outras entidades participaram do lançamento, como a Federação das Associações das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro). Para o presidente paranaense da entidade, 

Adriano Krzyuy, a visão de inovação nos negócios é imprescindível. “Esse apoio ao pequeno 

empreendedor potencializa a geração de emprego e renda na cidade, fomentando um crescimento 

forte e de sucesso para todo o município”, afirma o gestor. 

Também estiveram presentes na cerimônia representantes do Núcleo de Artesãos de Ponta Grossa, 

do Sebrae/PR, da UEPG, do Sescap/PR e da Unopar, além dos vereadores Rudolf Polaco e Victor 

Hugo de Oliveira e representante da vereadora Professora Rose. 
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14 de fevereiro de 2019

Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional

A aceleradora de negócios Voe foi destaque na 12ª edição do prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável.

Foi realizada na noite de ontem, 13, a 12ª edição do prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, premiação a
nível nacional promovida pelo ISAE Escola de Negócios. A aceleradora Voe, iniciativa da Prefeitura de Ponta Grossa
voltada a microempresários, foi reconhecida como o melhor programa na categoria econômica de grandes empresas.

Para a coordenadora do projeto, Tônia Mansani, o reconhecimento destaca a relevância da aceleradora. “Na Voe nós
visamos dar continuidade ao pequeno negócio, pois sabendo que ele é a base da economia o nosso auxílio ao seu
crescimento é uma responsabilidade social do governo”, avalia Tônia, que também coordena o setor de Fomento ao
Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura.

Segundo o ISAE, o objetivo da premiação é reconhecer iniciativas inovadoras sustentáveis, com os melhores projetos nas
áreas de empreendedorismo que contribuem para o desenvolvimento da sociedade.

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) destacou a conquista da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação
Profissional. “Essa é uma das pastas mais vitoriosas do nosso governo. A Voe é um programa de qualificação e
prospecção de crescimento empresarial, e ganhou um prêmio nacional na categoria de grandes empresas trabalhando
com microempreendimentos”, disse Rangel.

INSCRIÇÕES ABERTAS – A Voe é uma aceleradora de negócios oferecida gratuitamente pelo governo municipal e já
certificou duas turmas no ano passado. As inscrições para este semestre podem ser feitas até o dia 1º de março
exclusivamente pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe (http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe).
São 30 vagas disponíveis, sendo 25 para MEIs e 5 para MEs que migraram de modalidade recentemente.

Os encontros iniciarão no dia 12 de março e serão realizados semanalmente, nas terças-feiras, das 19 às 22 horas, até o
final de junho. (Com assessoria)

Divulgação

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe


15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 2/7

Compartilhe

 (ht
t

  (h
tt

  (
h

 (ht
t

  (w
h

PUBLICIDADE

(http://www.rodonorte.com.br)

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Programa%20da%20Prefeitura%20de%20PG%20recebe%20premia%C3%A7%C3%A3o%20nacional%20-%20http://www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/
http://plus.google.com/share?url=http://www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/
whatsapp://send?text=http://www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/
http://www.rodonorte.com.br/
http://apollyon.com.br/


15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 3/7

(http://apollyon.com.br)

http://apollyon.com.br/


15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 4/7



15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 5/7

(https://www.facebook.com/bioativapg/)

https://www.facebook.com/bioativapg/


15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 6/7

(http://www.eventospg.com.br/)

(http://granda.ind.br)

Arquivo
JUNHO 2020

D S T Q Q

« maio (http://www.blogdojohnny.com.br/2020/05/?post_type=postagens)    

 
1
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/01/?
post_type=postagens)

2
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/02/?
post_type=postagens)

3
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/03/?
post_type=postagens)

4
(http://www.blogdojohn
post_type=postagens)

7
8
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/08/?
post_type=postagens)

9
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/09/?
post_type=postagens)

10
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/10/?
post_type=postagens)

11
(http://www.blogdojohn
post_type=postagens)

14
15
(http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/15/?
post_type=postagens)

16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30  

Selecionar o mês

http://www.eventospg.com.br/
http://granda.ind.br/
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/05/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/01/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/02/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/03/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/04/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/08/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/09/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/10/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/11/?post_type=postagens
http://www.blogdojohnny.com.br/2020/06/15/?post_type=postagens


15/06/2020 Programa da Prefeitura de PG recebe premiação nacional | Blog do Johnny

www.blogdojohnny.com.br/postagens/programa-da-prefeitura-de-pg-recebe-premiacao-nacional/ 7/7

Parceiros

http://www.eventospg.com.br/


VOE - ACELERADORA DE NEGÓCIOS 

 

PRIMEIRA TURMA 

Prefeitura inicia aceleradora de negócios na próxima semana 

Ponta Grossa 

23 DE FEVEREIRO DE 2018 11:20 / Da Redação 

 

Foto: Divulgação 

Inscrições estão abertas para o programa gratuito oferecido pela Prefeitura Municipal e 

instituições parceiras 

“Para que servem suas asas?”. Esse é o tema do workshop que dará início ao programa “Voe”, 

aceleradora de negócios voltada a microempreendedores individuais (MEIs) promovida pela 

Prefeitura Municipal em parceria com o HubUp Coworking e Faculdades Ponta Grossa com o 

apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG). A abertura 

está agendada para a próxima sexta-feira (2/3) e contará com a palestra de Rodrigo Barros, 

consultor e facilitador na área de estratégia, criatividade e liderança. 

Durante o workshop será apresentada a metodologia do programa, e após a atividade será feita a 

seleção dos inscritos. Conforme explica a coordenadora municipal de Fomento ao 



Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, serão ofertadas duas acelerações por ano para 

turmas de 40 MEIs, com duração de quatro meses cada. 

“A metodologia conta com três etapas. A primeira trabalha com tributação, crédito e a importância 

da marca, a segunda explora modelos de negócio e inovação e a terceira oferecerá consultorias 

personalizadas focando na transição de MEI para microempresa (ME)”, conta Tônia, ressaltando o 

uso de ferramentas inovadoras como design thinking e storytelling, por exemplo. 

O secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonare, destaca que o 

projeto visa o crescimento dos microempreendedores individuais e vem de encontro ao interesse 

da gestão municipal. “A nossa função é fazer o Município crescer, e se estimulamos a base da 

economia provocamos uma reação em cadeia”, aponta Carbonare. 

Serviço 

As inscrições devem ser feitas previamente na Sala do Empreendedor de Ponta Grossa, 

localizada no Paço Municipal, ou através do e-mail saladoempreendedor@pg.pr.gov.br. O 

workshop de abertura “Para que servem suas asas” será realizado na próxima sexta-feira (2), às 

19 horas, na ACIPG – Rua Comendador Miró, nº 860. Mais informações estão disponíveis no site 

da Prefeitura, na aba da Aceleradora Voe. 

Informações Assessoria de Imprensa. 

*** 

Prefeitura certifica 1ª turma 
da aceleradora de negócios 
Ponta Grossa 
10 DE JULHO DE 2018 10:56 / Da Redação 

http://pontagrossa.pr.gov.br/voe/
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Foto: Divulgação 

Inscrições para o segundo semestre já estão abertas; programa teve a duração de quatro 

meses e envolveu técnicas focadas na gestão da empresa 

Nesta segunda-feira (9) foi realizada a cerimônia de certificação da primeira turma de 

microempreendedores individuais (MEIs) participantes da aceleradora de negócios Voe, inciativa 

inédita da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional com o apoio de 

parceiros locais. 

O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão da empresa 

e em inovação como vetor de desenvolvimento, formando mais de 20 MEIs nesse primeiro grupo. 

Durante a cerimônia a empresária Camila Lourena Monico, da Vidrolar, representou todos os 

participantes com uma fala de agradecimento. “É comum ouvir como é difícil empreender e mais 

difícil ainda ver as pessoas se unirem. A Voe faz parte da exceção, e não da regra. A aceleradora 

acreditou em cada um de nós e hoje dizemos com orgulho que somos empresários, não apenas 

alguém que decidiu abrir um negócio”, apontou a microempreendedora. 

O projeto recebeu hoje uma Moção de Aplausos na Câmara de Vereadores, e a coordenadora 

municipal de fomento ao empreendedorismo e inovação, Tônia Mansani, destacou o principal 

objetivo do programa. “A ideia da aceleradora não é fazer o MEI migrar para microempresa, mas 

sim que ele tenha um crescimento sustentável que possibilite essa mudança no tempo certo para 

o negócio”, ressaltou Tônia. 

O secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonare, analisou a 

evolução da pasta nos últimos anos. “Antigamente a secretaria era vista apenas como indústria, 



mas hoje ela prova que atende a todas as camadas econômicas de Ponta Grossa. A base da 

economia está no pequeno empresário, e esperamos que a Voe não seja apenas uma política de 

governo, mas sim de toda a cidade”, afirmou Carbonare. 

PUBLICIDADE 

Já o prefeito Marcelo Rangel aproveitou a oportunidade para destacar os índices que o município 

vem apresentando. “Nosso saldo de emprego se mantém positivo mesmo em meio à uma crise 

nacional, estamos atraindo diversas multinacionais e nossa arrecadação de ICMS já ultrapassou 

Maringá e está passando Foz do Iguaçu, que possui uma hidrelétrica e um turismo forte. Ponta 

Grossa tem capacidade de suportar diversos empreendimentos, e ficamos felizes em poder 

fomentá-los”, disse Rangel. 

No segundo semestre mais uma turma será aberta e as inscrições já podem ser feitas através do 

e-mail saladoempreendedor@pg.pr.gov.br. O prazo vai até o dia 30 de julho e a previsão é iniciar 

as práticas no dia 9 de agosto. 

A Voe é promovida pela Prefeitura Municipal com o apoio e parceria do Cescage, HubUp 

Coworking, Roque Andrade Consultoria e Contabilidade, Agência Ade, Aclive Marcas e Patentes, 

Orloski Coaching, Porto Bureau, ACIPG e Sebrae. 

O projeto 

A metodologia da Voe conta com três etapas, chamadas de voos. O primeiro voo, “Conhecendo o 

seu negócio”, tem o intuito de esclarecer as diferentes faixas de tributação do crescimento e de 

crédito e a importância da marca para o negócio. São realizadas capacitações presenciais na área 

financeira e tributária. 

O segundo voo, “Construindo e planejando o seu modelo de negócio”, auxilia nas respostas de 

perguntas como quem é o cliente, qual o problema que está sendo resolvido, qual o melhor 

modelo de negócio para esta finalidade e como a inovação pode ser o diferencial no negócio. 

Esta fase é realizada através de workshops “mão na massa”. São apresentadas para os 

participantes as ferramentas de Canvas e Design Thinking e construídos seus respectivos 

modelos de negócio. Este voo é mesclado com Labs de troca de experiências, além de 

storytelling. 

Já o terceiro voo, “Validando o crescimento do seu negócio”, é focado na transição de 

microempresa individual para microempresa (ME). Após ter claro o modelo de negócio para o 

empreendimento, os recursos necessários para a estrutura, o modelo de equipe e a organização 

financeira, esta etapa promove mentorias individuais e consultorias personalizadas com 

consultores e empresários para discussão, correção e validação de questões cruciais para o 

sucesso do negócio. 

Informações Assessoria de Imprensa. 
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9 de julho de 2018

Prefeitura certifica primeira turma da aceleradora de negócios Voe

As inscrições para o segundo semestre já estão abertas.

Na tarde de hoje foi realizada a cerimônia de certificação da primeira turma de microempreendedores individuais (MEIs)
participantes da aceleradora de negócios Voe, iniciativa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação
Profissional com o apoio de parceiros locais.

O programa teve duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão da empresa e em inovação como vetor
de desenvolvimento, formando mais de 20 MEIs nesse primeiro grupo. Durante a cerimônia, a empresária Camila Lourena
Monico, da Vidrolar, representou todos os participantes com uma fala de agradecimento. “É comum ouvir como é difícil
empreender e mais difícil ainda ver as pessoas se unirem. A Voe faz parte da exceção, e não da regra. A aceleradora
acreditou em cada um de nós e hoje dizemos com orgulho que somos empresários, não apenas alguém que decidiu abrir
um negócio”, apontou a microempreendedora.

O projeto recebeu hoje uma Moção de Aplauso na Câmara de Vereadores, e a coordenadora municipal de fomento ao
empreendedorismo e inovação, Tônia Mansani, destacou o principal objetivo do programa. “A ideia da aceleradora não é
fazer o MEI migrar para microempresa, mas sim que ele tenha um crescimento sustentável que possibilite essa mudança
no tempo certo para o negócio”, ressaltou Tônia.

O secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonare, analisou a evolução da pasta nos
últimos anos. “Antigamente a secretaria era vista apenas como indústria, mas hoje ela prova que atende a todas as
camadas econômicas de Ponta Grossa. A base da economia está no pequeno empresário, e esperamos que a Voe não seja
apenas uma política de governo, mas sim de toda a cidade”, afirmou Carbonare.

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) aproveitou a oportunidade para destacar os índices que o município vem apresentando.
“Nosso saldo de emprego se mantém positivo mesmo em meio a uma crise nacional, estamos atraindo diversas
multinacionais e nossa arrecadação de ICMS já ultrapassou Maringá e está passando Foz do Iguaçu, que possui uma

Divulgação
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hidrelétrica e um turismo forte. Ponta Grossa tem capacidade de suportar diversos empreendimentos, e ficamos felizes
em poder fomentá-los”, disse Rangel.

No segundo semestre mais uma turma será aberta e as inscrições já podem ser feitas através do e-mail
saladoempreendedor@pg.pr.gov.br. O prazo vai até o dia 30 de julho e a previsão é iniciar as práticas no dia 9 de agosto.

O PROJETO – A metodologia da Voe conta com três etapas, chamadas de voos. O primeiro voo, “Conhecendo o seu
negócio”, tem o intuito de esclarecer as diferentes faixas de tributação do crescimento e de crédito e a importância da
marca para o negócio. São realizadas capacitações presenciais na área financeira e tributária.

O segundo voo, “Construindo e planejando o seu modelo de negócio”, auxilia nas respostas de perguntas como quem é o
cliente, qual o problema que está sendo resolvido, qual o melhor modelo de negócio para esta finalidade e como a
inovação pode ser o diferencial no negócio.

Esta fase é realizada através de workshops “mão na massa”. São apresentadas para os participantes as ferramentas de
Canvas e Design Thinking e construídos seus respectivos modelos de negócio. Este voo é mesclado com Labs de troca de
experiências, além de storytelling.

Já o terceiro voo, “Validando o crescimento do seu negócio”, é focado na transição de microempresa individual para
microempresa (ME). Após ter claro o modelo de negócio para o empreendimento, os recursos necessários para a
estrutura, o modelo de equipe e a organização financeira, esta etapa promove mentorias individuais e consultorias
personalizadas com consultores e empresários para discussão, correção e validação de questões cruciais para o sucesso
do negócio. (Com assessoria)
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VOE - ACELERADORA DE NEGÓCIOS 

 

SEGUNDA TURMA 

 

Inscrições para aceleradora de negócios estão abertas 

Ponta Grossa 

17 DE JULHO DE 2018 13:39 / Da Redação 

 

Foto: Foto: Divulgação 

PUBLICIDADE 

A segunda turma do programa municipal ‘Voe’ será iniciada em 14 de agosto. 

A aceleradora de negócios Voe, projeto pioneiro da Prefeitura Municipal voltado a 

microempreendedores individuais (MEIs), está com as inscrições abertas para a sua 

segunda turma. Com foto no autoconhecimento, capacitação e inovação, o programa 

utiliza metodologias inovadoras, como design thinking e storytelling, por exemplo. 

Segundo a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, 

o projeto é focado nos MEIs que chegam ao limite de faturamento da modalidade (R$ 81 



mil), mas têm receio de crescer e se formalizar como microempresa (ME). “O maior medo 

é o financeiro. Enquanto a primeira modalidade tem tributação fixa, por exemplo, a outra 

tem variáveis, o que faz com que o empreendedor tenha medo de conseguir sustentar o 

negócio porque ainda segue um modelo tradicional”, analisa Tônia, destacando a 

importância da inovação no crescimento sustentável da empresa. 

Já o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonare, 

destaca a importância do projeto no desenvolvimento econômico de Ponta Grossa. “É 

uma oportunidade para que a base da nossa economia fique por dentro de todos os 

aspectos que rodeiam o seu negócio e em contato com outros profissionais e consultores 

do meio”, analisa Carbonare. 

A Voe é uma oferta gratuita do governo municipal e já certificou uma turma no primeiro 

semestre. As inscrições deste semestre podem ser feitas até o dia 31 de julho 

exclusivamente pelo site da aceleradora. A oferta é de 25 vagas e a aceleração será iniciada 

no dia 14 de agosto. A promoção é da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

Qualificação Profissional e conta com a parceria do Sebrae, HubUp Coworking, Roque Andrade 

Consultoria e Contabilidade, Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau, Orloski 

Coaching, ACIPG e HR Gestão Contábil e o apoio do Cescage. 

Informações da Assessoria de Imprensa. 

*** 

Prefeitura certifica segunda turma de aceleradora VOE 

Ponta Grossa 

22 DE NOVEMBRO DE 2018 20:24 / Fernando Rogala 

 

Na tarde desta quinta-feira (22) foi finalizada mais uma aceleração da Voe, inciativa inédita da 

Prefeitura Municipal que foca no autoconhecimento, capacitação e inovação e é voltado aos 

microempresários de Ponta Grossa. Esta é a segunda turma certificada pelo projeto, promovido 

pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional com o apoio de 

parceiros locais. 

O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão da 

empresa e em inovação como vetor de desenvolvimento, utilizando técnicas como 

storytelling e design thinking, por exemplo. Desta vez, 22 empresários foram acelerados. 

A coordenadora municipal de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia 

Mansani, contou que há microempreendedores individuais (MEIs) desta turma que já 

confirmaram o crescimento da sua empresa. “Quatro MEIs já anunciaram que, com o 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe
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auxílio da nossa aceleradora de negócios, vão migrar para microempresa (ME). Muito 

mais que gerar empregos e impostos, isso mostra que estamos fomentando sonhos”, 

avaliou Tônia. 

Durante a cerimônia Eliziane Dias, proprietária de um salão de beleza e que participou da 

aceleração, destacou a importância do programa pela qual os empresários tiveram a 

oportunidade de passar. “Com a preparação correta, através de profissionais experientes, 

se torna mais fácil planejar, criar, organizar, controlar, entre outras atividades. Hoje nos 

sentimos mais completos para enfrentar as dificuldades do empreender e não estamos 

aqui para concluir mais uma etapa, e sim dizer o quanto essa nos fez entender que o 

empresário nunca pode se sentar e dizer que tudo está bem - ou está mal, e desistir”, 

apontou a microempresária. 

Já o prefeito e secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Marcelo 

Rangel, lembrou dos resultados econômicos do município. “Nós como gestão pública 

devemos estender a mão ao empresariado. É com projetos como esse que mantemos 

sempre positivos os nossos saldos de empregos, e ver empreendedores se qualificando 

mostra que eles acreditam no futuro da nossa cidade, que busca oferecer cada vez mais 

oportunidades”, destacou Rangel. 

Entre os parceiros do projeto estão a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 

Ponta Grossa (Acipg), Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, HR Gestão Contábil, 

HubUp Coworking, Orloski Coaching, Porto Bureau, Prâmio Assessoria Contábil, Roque 

Andrade e Sebrae. Mais informações estão disponíveis no 

site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe/. 

  

Investimento no microempresário 

Na avaliação de Joel Franzin Jr., gerente regional do Sebrae, o investimento no 

microempresário é essencial por ele ser a base da economia. “Ponta Grossa não sentir 

tanto a crise econômica, com bons índices de empregabilidade, é resultado de políticas 

públicas e suas parcerias. Hoje temos 13 mil MEIs, o que representa 26 mil empregos que 

gastam o seu dinheiro aqui os tornando grande parte da responsabilidade do 

desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou o gerente do Sebrae. 

Na cerimônia João Diniz, idealizador da marca de barbearias John Barber que iniciou 

como microempresa individual (MEI) e foi parceiro do projeto como consultor, comentou 

sobre a sua experiência. “Se eu tivesse passado por uma aceleradora como a Voe no 

início da carreira hoje estaria com um negócio ainda maior. Eu podia só cortar cabelos, 

mas aqui posso passar a minha história de acertos e falhas. Sou paulista, mas Ponta 

Grossa se tornou a minha cidade”, destacou John. 

  

 



Crescimento constante 

Na quarta-feira (21), a Sala do Empreendedor, órgão municipal voltado ao atendimento do 

microempresário, registrou o total de 50 mil atendimentos neste ano - além de mais de 6,3 

mil acessos na Sala Digital, ferramenta disponibilizada em setembro para facilitar a 

autogestão dos negócios. 

Segundo a coordenadora do órgão, Tônia Mansani, a maioria da utilização da Sala Digital 

é para serviços como emissão da DAS, notas fiscais e certidões. “No site nós reunimos 

diversas informações - não só as referentes ao âmbito municipal - que buscam auxiliar o 

empresário a encontrar tudo num lugar só”, conta Tônia. Outro número divulgado é o total 

de formalizações: apenas neste ano cerca de 1,7 mil MEIs formalizaram seus negócios, 

totalizando mais de 13 mil microempresas em Ponta Grossa. 

 

As informações são da assessoria de imprensa 
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22 de novembro de 2018

Prefeitura de PG certifica segunda turma do ‘Voe’

Desta vez, 22 empresários participaram do programa aceleradora de negócios que é voltado ao autoconhecimento, capacitação
e inovação de MEIs.

Na tarde de hoje, 22, foi certificada mais uma turma da aceleradora de negócios ‘Voe’, inciativa inédita da Prefeitura
voltada aos microempresários de Ponta Grossa com foco no autoconhecimento, capacitação e inovação. O grupo de 22
integrantes foi o segundo a concluir o programa, que é promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Qualificação Profissional com o apoio de parceiros locais.

A coordenadora municipal de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, contou que há
microempreendedores individuais (MEIs) desta turma que já confirmaram o crescimento da sua empresa. “Quatro MEIs já
anunciaram que, com o auxílio da nossa aceleradora de negócios, vão migrar para microempresa (ME). Muito mais que
gerar empregos e impostos, isso mostra que estamos fomentando sonhos”, avaliou Tônia.

Durante a cerimônia, a proprietária de um salão de beleza que participou da aceleração, Eliziane Dias, destacou a
importância do programa. “Com a preparação correta, através de profissionais experientes, se torna mais fácil planejar,
criar, organizar, controlar, entre outras atividades. Hoje nos sentimos mais completos para enfrentar as dificuldades do
empreender e não estamos aqui para concluir mais uma etapa, e sim dizer o quanto essa nos fez entender que o
empresário nunca pode se sentar e dizer que tudo está bem, ou está mal, e desistir”, apontou a microempresária.

Já o prefeito e secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Marcelo Rangel (PSDB), lembrou dos
resultados econômicos do Município. “Nós como gestão pública devemos estender a mão ao empresariado. É com
projetos como esse que mantemos sempre positivos os nossos saldos de empregos. Ver empreendedores se qualificando
mostra que eles acreditam no futuro da nossa cidade, que busca oferecer cada vez mais oportunidades”, destacou Rangel.

Divulgação
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Na avaliação do gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Joel Franzin
Junior, o investimento no microempresário é essencial por ele ser a base da economia. “Ponta Grossa não sentiu tanto a
crise econômica, com bons índices de empregabilidade, é resultado de políticas públicas e suas parcerias”, ressaltou Joel.

Durante a cerimônia, João Diniz, idealizador da marca de barbearias John Barber, comentou sobre a sua experiência. “Se
eu tivesse passado por uma aceleradora como a Voe no início da carreira hoje estaria com um negócio ainda maior. Eu
podia só cortar cabelos, mas aqui posso passar a minha história de acertos e falhas”, disse John. (Com assessoria)
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VOE - ACELERADORA DE NEGÓCIOS 

 

TERCEIRA TURMA 

Prefeitura abre inscrições para a aceleradora Voe 

Ponta Grossa 

29 DE JANEIRO DE 2019 22:09 / Fernando Rogala 

 

Terceira turma do programa será iniciada em março Foto: Divulgação 

Diferente das outras duas edições, desta vez poderão participar tanto 

microempresas (ME) quanto microempreendedores individuais (MEIs) 

 

A partir da próxima segunda-feira (4) os microempreendedores ponta-grossenses podem 

se inscrever para participar da terceira turma da aceleradora de negócios Voe, programa 

pioneiro promovido pela Prefeitura Municipal. Com foco no autoconhecimento, 

capacitação e inovação, o projeto utiliza metodologias inovadoras, como design thinking e 

storytelling, para impulsionar o crescimento sustentável das empresas. 

Segundo a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, 

diferente das outras duas edições desta vez poderão participar tanto microempresas (ME) 

quanto microempreendedores individuais (MEIs). “Neste ano abrimos cinco vagas para 

microempreendedores que migraram de MEI para ME em até três anos. A nossa intenção 

é destacar a importância da inovação como ferramenta de desenvolvimento econômico”, 

aponta Tônia. 

A promoção é da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional 

e conta com a parceria do Sebrae, HubUp Coworking, Roque Andrade Consultoria e 

Contabilidade, Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau, Orloski Coaching, 

ACIPG e HR Gestão Contábil. 



Inscrições 

A Voe é uma aceleradora de negócios oferecida gratuitamente pelo governo municipal e 

já certificou duas turmas no ano passado. As inscrições para este semestre podem ser 

feitas de 4 de fevereiro a 1º de março pelo 

site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe. São 30 vagas disponíveis, sendo 25 

para MEIs e 5 para MEs que migraram de modalidade recentemente. 

Os encontros iniciarão no dia 12 de março e serão realizados semanalmente, nas terças-

feiras, das 19 às 22 horas, até o final de junho. Mais informações estão disponíveis no 

site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe/. 

 

As informações são da Assessoria de Imprensa 

*** 

VOE anuncia selecionados certifica 3ª turma 

Ponta Grossa 

25 DE JULHO DE 2019 21:13 / Da Redação 

 

O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão 

da empresa e em inovação; 71 empreendimentos já foram acelerados 

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria Municipal 

da Fazenda, realizou hoje (25) a cerimônia de certificação da terceira turma de 

microempreendedores individuais (MEIs) participantes da aceleradora de negócios Voe, 

inciativa inédita da Prefeitura de Ponta Grossa, com o apoio de parceiros locais. Com a 

certificação de mais 21 empreendedores nesta tarde, já chega a 71 o número de 

empresas participantes do programa de aceleração. 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe/


“O programa VOE é mantido por meio de importantes parcerias com empresas e 

instituições locais, proporcionando aos pequenos empreendedores acesso a um 

programa que tem foco no autoconhecimento, na capacitação e na inovação. A 

aceleradora de negócios é uma das iniciativas que fazem de Ponta Grossa um dos 

celeiros de inovação no Paraná e no Brasil. Este ano teremos mais uma turma, 

selecionados em meio a mais de 100 inscrições que recebemos. Mostra o sucesso da 

proposta, já em seu segundo ano”, avalia a coordenadora de Fomento ao 

Empreendedorismo e Inovação, Tonia Mansani. 

A VOE é um programa de aceleração de negócios focado em Microempreendedores 

Individuais, dividido em três etapas: ‘Conhecendo seu negócio’, onde esclarece as 

diferentes faixas de tributação do crescimento e de crédito e a importância da marca para 

o negócio; ‘Construindo e planejando seu modelo de negócio’, em que auxilia a identificar 

o modelo de negócio ideal e qual o diferencial de negócio; e ‘Validando o crescimento do 

seu negócio’, com foco na transição de MEI para uma microempresa (ME). Para isso, 

durante quatro meses, são realizadas capacitações, workshops e mentorias. 

“Inovação, capacitação e autoconhecimento. São os conceitos que fizeram parte desses 4 

meses, que nos tornaram melhores como empresários e como pessoas. Nos tornamos 

mais organizados, focados, determinados, capacitados e motivados a continuar nosso 

sonho. A melhor parte é saber que não estamos sozinhos, temos um município que 

incentiva e apoia, visionando uma cidade mais próspera e moderna. Foi uma experiência 

única, e saímos com a certeza de estarmos prontos para qualquer desafio que venha 

surgir”, relatou Kassiele Skeika, uma das empreendedoras certificadas na solenidade, 

representando toda a turma. 

PUBLICIDADE 

A promoção é da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de 

Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, e conta com a parceria do Sebrae, HubUp 

Coworking, Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau, Orloski Coaching, 

ACIPG e HR Gestão Contábil. Os parceiros também foram homenageados na solenidade, 

com reconhecimento pelo papel que desempenham no desenvolvimento das empresas 

selecionadas para o programa de aceleração. 

“São essas parcerias que fazem muita diferença na aceleração das empresas. Ser MEI é 

muito positivo aos empreendedores: sair da informalidade, contribuir com a previdência e 

contribuir com o Município. Mas o que nós queremos mesmo é que eles prosperem ainda 

mais e tenham condições de se tornar uma grande empresa e caminhar sozinho. Hoje 

estamos aqui certificando mais 21 empresários, que querem se tornar maiores, progredir, 

garantindo a geração de renda e novas oportunidades para a cidade”, comento o 

secretário da Fazenda, Cláudio Grokoviski. 

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação aproveitou a cerimônia 

de certificação para já divulgar os negócios selecionados para a quarta turma da 

aceleradora VOE, que terá início no mês de agosto. Desde o início do programa, em 



2018, já foram certificados 71 empreendimentos locais. O anúncio das selecionadas foi 

feito pelo prefeito Marcelo Rangel. 

“É uma grande alegria vermos, mais uma vez, um projeto de inovação da Prefeitura, 

crescer e estar transformando a vida de tanta gente. Este tipo de apoio e incentivo aos 

negócios locais é o caminho para muitos empreendedores sairem da crise, fugir do 

desemprego. E com a aceleração, esperamos multiplicar as oportunidades de trabalho na 

nossa cidade, com negócios prósperos e bem preparados para os desafios do mercado”, 

destacou Rangel. 

 

Confira os selecionados para a próxima turma de aceleração: 

Alessandra Fagundes Hair Designer 

Antonio Maurício Iensen 

Ateliê Feito a Mão 

Beatriz Aparecia Cararo 

Baby Joy Kids 

Catarse Assessoria e Comunicação 

Centro de Beleza Marieli 

Clara Del Monaco Durante 

Clube de Robótica 

Daniel Festas e Fotografia 

Ferriarte 

Jacira Aparecida da Silva Borges 

Josiane Alice dos Santos Marcelino 

Kaminski Comunicação Visual 

Lindsay Nails 

Lucinha Ruiz Lingeries e Sex Shop 

M.A. de Matheus Refrigeração e Manutenção 



Noeli Beatriz Moreira Paz 

N’osni Lanches 

Paco Loco 

Papiros Papelaria 

Pretty Print Personalizados 

Renove com Acrílicos 

R. Introvini Gueibel Comércio de Confecções 

RK Estética 

Salão Débora Coffeur 

SOS Amamentação Ponta Grossa 

Sublimagis 

To Boardy Personalizados 

 Total Lub Express 

XDiesel Design 

YESStrog 
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29 de janeiro de 2019

Prefeitura de PG abre inscrições para a aceleradora de negócios Voe

Diferente das outras edições, neste ano poderão participar as microempresas (ME), assim como os microempreendedores
individuais (MEIs).

A partir da próxima segunda-feira, 04, os microempreendedores pontagrossenses poderão se inscrever para participar da
terceira turma da aceleradora de negócios Voe, programa promovido pela Prefeitura Municipal. Com foco no
autoconhecimento, capacitação e inovação, o projeto utiliza metodologias inovadoras, como design thinking e storytelling,
para impulsionar o crescimento sustentável das empresas.

De acordo a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia Mansani, diferente das outras duas
edições, poderão participar as microempresas (ME), assim como os microempreendedores individuais (MEIs). “Neste ano
abrimos cinco vagas para microempreendedores que migraram de MEI para ME em até três anos. A nossa intenção é
destacar a importância da inovação como ferramenta de desenvolvimento econômico”, aponta Tônia.

INSCRIÇÕES – A Voe é uma aceleradora de negócios oferecida gratuitamente pelo governo municipal e já certificou duas
turmas no ano passado. As inscrições para este semestre podem ser feitas de 4 de fevereiro a 1º de março pelo site
www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe (http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe). São 30 vagas disponíveis,
sendo 25 para MEIs e 5 para MEs que migraram de modalidade recentemente.

Os encontros iniciarão no dia 12 de março e serão realizados semanalmente, nas terças-feiras, das 19 às 22 horas, até o
final de junho. (Com assessoria)
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VOE certifica terceira turma e anuncia selecionados para nova aceleração

O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão das empresas e em inovação. 71
empreendimentos já foram acelerados.

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria Municipal da Fazenda, realizou na última
quinta-feira, 25, a cerimônia de certificação da terceira turma de microempreendedores individuais (MEIs) participantes
da aceleradora de negócios Voe, inciativa inédita da Prefeitura de Ponta Grossa, com o apoio de parceiros locais.

“O programa VOE é mantido por meio de importantes parcerias com empresas e instituições locais, proporcionando aos
pequenos empreendedores acesso a um programa que tem foco no autoconhecimento, na capacitação e na inovação. A
aceleradora de negócios é uma das iniciativas que fazem de Ponta Grossa um dos celeiros de inovação no Paraná e no
Brasil. Este ano teremos mais uma turma, selecionados em meio a mais de 100 inscrições que recebemos. Mostra o
sucesso da proposta, já em seu segundo ano”, avalia a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação,
Tonia Mansani.

A VOE é um programa de aceleração de negócios focado em Microempreendedores Individuais, dividido em três etapas:
‘Conhecendo seu negócio’, onde esclarece as diferentes faixas de tributação do crescimento e de crédito e a importância
da marca para o negócio; ‘Construindo e planejando seu modelo de negócio’, em que auxilia a identificar o modelo de
negócio ideal e qual o diferencial de negócio; e ‘Validando o crescimento do seu negócio’, com foco na transição de MEI
para uma microempresa (ME). Para isso, durante quatro meses, são realizadas capacitações, workshops e mentorias.

“Inovação, capacitação e autoconhecimento. São os conceitos que fizeram parte desses quatro meses, que nos tornaram
melhores como empresários e como pessoas. Nos tornamos mais organizados, focados, determinados, capacitados e
motivados a continuar nosso sonho. A melhor parte é saber que não estamos sozinhos, temos um Município que incentiva

Divulgação
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e apoia, visionando uma cidade mais próspera e moderna. Foi uma experiência única, e saímos com a certeza de
estarmos prontos para qualquer desafio que venha surgir”, relatou Kassiele Skeika, uma das empreendedoras certificadas
na solenidade, representando toda a turma.

A promoção é da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e
Inovação. Os parceiros também foram homenageados na solenidade, com reconhecimento pelo papel que
desempenham no desenvolvimento das empresas selecionadas para o programa de aceleração.

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação aproveitou a cerimônia de certificação para divulgar os
negócios selecionados para a quarta turma da aceleradora VOE, que terá início no mês de agosto. Desde o início do
programa, em 2018, já foram certificados 71 empreendimentos locais. (Com assessoria)

CONFIRA OS SELECIONADOS PARA A PRÓXIMA TURMA DE ACELERAÇÃO:

• Alessandra Fagundes Hair Designer
• Antonio Maurício Iensen
• Ateliê Feito a Mão
• Beatriz Aparecia Cararo
• Baby Joy Kids
• Catarse Assessoria e Comunicação
• Centro de Beleza Marieli
• Clara Del Monaco Durante
• Clube de Robótica
• Daniel Festas e Fotografia
• Ferriarte
• Jacira Aparecida da Silva Borges
• Josiane Alice dos Santos Marcelino
• Kaminski Comunicação Visual
• Lindsay Nails
• Lucinha Ruiz Lingeries e Sex Shop
• M.A. de Matheus Refrigeração e Manutenção
• Noeli Beatriz Moreira Paz
• N’osni Lanches
• Paco Loco
• Papiros Papelaria
• Pretty Print Personalizados
• Renove com Acrílicos
• R. Introvini Gueibel Comércio de Confecções
• RK Estética
• Salão Débora Coffeur
• SOS Amamentação Ponta Grossa
• Sublimagis
• To Boardy Personalizados
• Total Lub Express
• XDiesel Design
• YESStrogo
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VOE - ACELERADORA DE NEGÓCIOS 

 

QUARTA TURMA 

Aceleradora VOE abre inscrições para nova turma  

Ponta Grossa 

19 DE JUNHO DE 2019 16:21 

Fernando Rogala 

 

Programa pioneiro é realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, através da coordenadoria de Fomento ao 

Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria da Fazenda Foto: Divulgação 

Programa pioneiro desenvolvido pela Prefeitura dará início às atividades da quarta 

turma de aceleração no mês de agosto 

 

Começaram nesta semana as inscrições para a quarta turma da aceleradora de negócios 

Voe, programa pioneiro realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, através da 

coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria Municipal da 

Fazenda. A Voe é uma aceleradora de negócios voltada para os microempreendedores 

individuais (MEIs), com o foco no autoconhecimento, capacitação e inovação. As 

inscrições seguem até o dia 21 de julho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. 

Estão sendo ofertadas 25 vagas gratuitas pelo programa. 

“Após encerrado o prazo de inscrições, vamos realizar um workshop com todos os 

inscritos, apresentando a metodologia do nosso programa de aceleração, discutindo o 

tema ‘Para que servem suas asas?’. Depois disso, será realizada a seleção dos inscritos 

para as 25 vagas, que participarão da aceleração pelo período de 4 meses, iniciando em 

agosto”, detalha a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tônia 

Mansani. 



Além das 25 vagas para MEIs, também serão ofertadas 3 oportunidades para 

microempreendedores que migraram de MEI para ME. A promoção é da Secretaria 

Municipal da Fazenda e conta com a parceria do Sebrae, HubUp Coworking, Aclive 

Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau, Orloski Coaching, ACIPG e HR Gestão 

Contábil. 

 

Inscrições 

A Voe é uma aceleradora de negócios oferecida gratuitamente pelo governo municipal. Já 

certificou duas turmas no ano passado e está finalizando a aceleração da terceira turma. 

PUBLICIDADE 

As inscrições para o próximo semestre podem ser feitas até 21 de julho pelo 

site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/inscricao/voe. São 28 vagas disponíveis, sendo 25 

para MEIs e 3 para MEs Os encontros iniciarão em agosto e serão realizados 

semanalmente. Mais informações no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe/. 

 

Informações das assessorias 

*** 

VOE certifica quarta turma de aceleração de negócios 

Ponta Grossa 

26 DE NOVEMBRO DE 2019 20:38 

Fernando Rogala 

 

Foto: Divulgação 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/voe/


O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão 

da empresa e em inovação; 97 empreendimentos já foram acelerados 

 

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria Municipal 

da Fazenda, realizou nesta terça-feira (26) a cerimônia de certificação da quarta turma de 

microempreendedores individuais (MEIs) participantes da aceleradora de negócios Voe, 

inciativa pioneira da Prefeitura de Ponta Grossa, com o apoio de parceiros locais. Com a 

certificação de mais 26 empreendedores nesta tarde, já chega a 97 o número de 

empresas participantes do programa de aceleração.  

“A VOE é formada por cada empresa que compartilha e doa seu tempo para essa 

aceleração, da soma de empresários que acreditaram no projeto e vieram transformar a 

vida e o negócio dessas pessoas que estão aqui. A cada turma a gente se aperfeiçoa e 

esses formandos vão nos ajudar a mostrar para um número cada vez maior de pessoas 

qual é o potencial de Ponta Grossa e o quanto ela ainda pode se desenvolver. Os 

resultados e o crescimento das empresas que passam pela VOE é a melhor propaganda 

que poderíamos ter”, avalia a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e 

Inovação, Tonia Mansani. 

A VOE é um programa de aceleração de negócios focado em Microempreendedores 

Individuais, dividido em três etapas: ‘Conhecendo seu negócio’, onde esclarece as 

diferentes faixas de tributação do crescimento e de crédito e a importância da marca para 

o negócio; ‘Construindo e planejando seu modelo de negócio’, em que auxilia a identificar 

o modelo de negócio ideal e qual o diferencial de negócio; e ‘Validando o crescimento do 

seu negócio’, com foco na transição de MEI para uma microempresa (ME). Para isso, 

durante quatro meses, são realizadas capacitações, workshops e mentorias. 

A promoção é da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de 

Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, e conta com a parceria do Sebrae, Hive 

Coworking, Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau, Orloski Coaching, 

Comunica Digital, Robson Neto, Angélica Lourenço, Felipe Machado, ACIPG e HR 

Gestão Contábil. 

 

As informações são da assessoria de imprensa 
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VOE certifica quarta turma de aceleração de negócios

O programa teve a duração de quatro meses e envolveu técnicas focadas na gestão da empresa e em inovação. 97
empreendimentos já foram acelerados.

A Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria Municipal da Fazenda, realizou ontem, 26,
a cerimônia de certificação da quarta turma de microempreendedores individuais (MEIs) participantes da aceleradora de
negócios Voe, inciativa pioneira da Prefeitura de Ponta Grossa, com o apoio de parceiros locais. Com a certificação de
mais 26 empreendedores, já chega a 97 o número de empresas participantes do programa de aceleração.
“A VOE é formada por cada empresa que compartilha e doa seu tempo para essa aceleração, da soma de empresários que
acreditaram no projeto e vieram transformar a vida e o negócio dessas pessoas que estão aqui. A cada turma a gente se
aperfeiçoa e esses formandos vão nos ajudar a mostrar para um número cada vez maior de pessoas qual é o potencial de
Ponta Grossa e o quanto ela ainda pode se desenvolver. Os resultados e o crescimento das empresas que passam pela
VOE é a melhor propaganda que poderíamos ter”, avalia a coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação,
Tonia Mansani.

A VOE é um programa de aceleração de negócios focado em Microempreendedores Individuais, dividido em três etapas:
‘Conhecendo seu negócio’, onde esclarece as diferentes faixas de tributação do crescimento e de crédito e a importância
da marca para o negócio; ‘Construindo e planejando seu modelo de negócio’, em que auxilia a identificar o modelo de
negócio ideal e qual o diferencial de negócio; e ‘Validando o crescimento do seu negócio’, com foco na transição de MEI
para uma microempresa (ME). Para isso, durante quatro meses, são realizadas capacitações, workshops e mentorias.

A promoção é da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e
Inovação, e conta com a parceria do Sebrae, Hive Coworking, Aclive Marcas e Patentes, Agência Ade!, Porto Bureau,
Orloski Coaching, Comunica Digital, Robson Neto, Angélica Lourenço, Felipe Machado, Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) e HR Gestão Contábil. (Com assessoria)

Divulgação
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