SUGESTÃO DE PAUTA

Equipe do Nau Live Spaces recebeu treinamento da Convention Bureau
sobre protocolos para eventos presenciais
Imagens - http://u.pc.cd/g9d

Treinar a equipe para atender todos os protocolos no que se refere à realização de eventos
presenciais para a prevenção da COVID-19, foi o objetivo da capacitação recebida pela equipe do Nau Live
Spaces. A capacitação foi ministrada por Vaniza Schuler, do Porto Alegre Convention Bureau, que
vem coordenando o projeto de Aplicação de Protocolos para a retomada de eventos no Rio Grande
do Sul. Na mesma data, 19/11, o Nau recebeu o primeiro evento teste de Porto Alegre, do Coletivo Feiras
Unidas POA, que também visou capacitar produtores e expositores de feiras culturais em relação aos novos
protocolos.
O treinamento foi uma discussão sobre os protocolos que o governo determina, regras obrigatórias,
recomendações e práticas suplementares. “Debatemos até que ponto vão os protocolos, como ajudar na
capacitação de fornecedores, falamos de boas práticas, como já são feitas aqui no Nau com vídeo, cartazes
e atenção dos colaboradores. Pelo que vi aqui digo que o Nau é um lugar referência na observação de
protocolos pelo alto nível de cuidados que estão sendo tomados”, afirmou Vaniza.
Camila Borelli, CEO do Nau, destacou que a segurança tanto para quem trabalha nos espaços
compartilhados como para quem quer realizar eventos é uma prioridade. “É muito bom saber que além de
termos um espaço privilegiado devido ao pé direito alto, excelente circulação de ar e muito espaço, agora
nossa equipe está preparada para garantir o cumprimento das regras, que são para o bem e a saúde de
todos”, disse. O Nau possui um protocolo próprio que pode ser consultado no site.
Para Vaniza, a sociedade como um todo tem papel importante na educação para as novas regras, mas
espaços para eventos tem um papel ainda maior, pois são grandes multiplicadores. “E ainda que não
tenhamos segurança de 100% do comportamento das pessoas, quando o local é rígido as pessoas se
constrangem. Os espaços para eventos tem papel social nos novos procedimentos”, finalizou.
Sobre o Nau Live Spaces
O Nau Live Spaces é um hub de inovação e empreendedorismo do quarto distrito com espaços compartilhados e salas
privativas para pessoas e empresas. Sediado no prédio do antigo Clube da Sociedade Gondoleiros, de 1915, mantém
sua arquitetura externa, porém foi totalmente reformado por dentro para espaços de coworking, salas privativas para
empresas, hot desks, posição em sala compartilhada, salas de reuniões, áreas verdes e espaços customizados para
eventos e convivência, além de copa e cozinha com infraestrutura completa. São 3 mil m2 na Av. Franklin Roosevelt,
1308. Conheça também o vídeo institucional do Nau
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