SUGESTÃO DE PAUTA

NauCast é o novo podcast do Nau Live Spaces
Primeiro episódio conta um pouco da história do local e suas empreendedoras. Podcast vai ser espaço de
diálogo sobre empreendedorismo, impacto social e assuntos que permeiam o propósito do Nau
Imagens - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZr32OkZ6uMip4QoYLBUCm4si4rnQQsmEeV0

Os podcasts estão em alta e os números comprovam o sucesso: o consumo subiu 67% em 2019, segundo
pesquisa da plataforma Deezer. Nessa onda, o Nau Live Spaces, hub de inovação e negócios com
espaços compartilhados de trabalho para pessoas e empresas, no quarto distrito de Porto Alegre,
lançou o NauCast, podcast com foco em empreendedorismo, impacto social e comunidade.
O programa está nas principais plataformas de áudio e redes sociais do Nau e tem sua estreia com Camila
Borelli e Sara Borelli, irmãs, sócias e co-fundadoras do local. Nesse primeiro episódio, elas falam como
surgiu a ideia de investir em um espaço dedicado à inovação e negócios, empreendedorismo feminino,
quarto distrito de Porto Alegre e o que o Nau oferece à comunidade. O empreendimento tem sede em um
prédio de 1915, onde era o antigo Clube Gondoleiros, e foi completamente reformado no seu interior, mas
mantém a sua fachada original.
Ouça o NauCast #1 no Spotify
Conheça também o vídeo institucional do Nau
Retomada com protocolo
O Nau retomou as atividades dia 1ᵒ de junho com um protocolo de segurança e saúde com base no guia do
Certificado Escritório Mais Seguro, desenvolvido pela Beer or Cofee, maior integradora de espaços
compartilhados do Brasil, e da Sercon, empresa especializada em saúde e segurança no trabalho.
Foram adotadas medidas como: rotinas de higienização; disponibilização de produtos de sanitização e EPIs
para equipe, membros e visitantes; sinalização comportamental e de orientação; medidas de distanciamento,
com priorização do espaço pessoal e circulação natural de ar. Algumas recomendações importantes para os
profissionais são: uso da máscara; trazer a própria caneca, copo e utensílios e evitar reuniões presenciais
com clientes.
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.
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