SUGESTÃO DE PAUTA

Baile reviveu carnaval no quarto distrito em Porto Alegre
Imagens – https://www.dropbox.com/sh/9qui2wpc6dr4m1s/AAAnzjKncP4sJJ3wIRDGV5Jva?dl=0
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RESUMO
Adereços, sorrisos, confete e serpentina: o Baile no Quarto Distrito movimentou o NAU Live Spaces durante toda a
quarta-feira (19) por uma causa solidária! O saldo do evento foi de ingressos esgotados para o baile adulto durante a
noite, que reuniu mais de 300 pessoas com a presença da DJ Taís Scherer, Banda Saldanha e Banda Calamares.
Durante a tarde, as crianças da FASC - Fundação de Assistência Social e Cidadania aproveitaram uma festa
inesquecível e totalmente solidária só para elas! A renda dos ingressos do baile adulto também será revertida para a
fundação e garantirá a compra do material escolar das crianças.

A noite de quarta-feira, 19/02, foi especial para o NAU Live Spaces, no quarto distrito de Porto Alegre. O
prédio histórico de 105 anos, antiga sede da Sociedade Gondoleiros, foi palco de um baile de carnaval
beneficente que relembrou os velhos tempos do bairro e do clube. Mais de 300 pessoas pularam ao som da
Banda da Saldanha, Banda Calamares e DJ Tais Scherer. Antes mesmo de inaugurar oficialmente, o NAU
Live Spaces, um hub de inovação e espaço de trabalho, promoveu o Baile no Quarto Distrito, em parceria
com o Gabinete da Primeira Dama da Prefeitura de Porto Alegre, Tainá Vidal. A verba dos ingressos do
evento será revertida para a compra de material escolar para as crianças das entidades atendidas pela Fasc
– Fundação de Assistencial Social e Cidadania, que também tiveram uma festa para elas em um bailinho
promovido na tarde de quarta, no NAU.
O clima dos antigos carnavais estava em todos os detalhes, desde a decoração com muito brilho, máscaras,
confete e serpentina. As fantasias animadas dos participantes e as músicas mesclavam as tradicionais
marchinhas com ritmos como o samba. O evento contou com a presença de imprensa, influenciadores
digitais e lideranças e personalidades porto-alegrenses. Entre as autoridades, o Prefeito de Porto Alegre,
Nelson Marchezan Júnior, esteve acompanhado de Secretários e Diretores da administração pública da
capital. Outra presença de destaque foi de Antônio Almeida – conhecido como Toninho – atual presidente da
Sociedade Gondoleiros, que relatou muita emoção ao voltar ao prédio que frequentou por toda sua vida,
agora revivendo momentos de alegria e transformando o quarto distrito.
Tainá Vidal, Primeira Dama de Porto Alegre, falou de sua satisfação em fazer parte desse projeto, unindo
uma iniciativa empreendedora com a solidariedade. “A proposta do NAU e de suas fundadoras – Camila e
Sara Borelli – é um exemplo a ser seguido, e quando fui procurada para contribuir aceitei no mesmo instante.
Conseguimos proporcionar um dia de muita felicidade para nossas crianças com o bailinho infantil e agora
elas terão material escolar novo para começarem o ano letivo, o que faz toda a diferença, é o que todas
merecem para transformar a realidade”, declarou.
Camila Borelli, CEO do NAU Live Spaces, destaca a importância de o NAU iniciar honrando o prédio e a
cidade que habita. “Estamos em um local que completa 105 anos agora em março, com um projeto
arquitetônico incrível em um local da capital que está renascendo para a inovação. Mas nada disso funciona
sem as pessoas estarem conectadas, por isso o NAU é um projeto com alma, aqui teremos uma comunidade
de pessoas que trabalham e vivem com sentimento de pertencer”, afirma. E complementa: “Acreditamos que
como empreendedoras temos que causar um impacto na comunidade e isso vem muito de uma questão
familiar minha e da minha irmã e sócia, Sara”.
Sara Borelli, cofundadora do NAU, também é a arquiteta responsável pela obra que transformou a parte
interna do prédio. Ela fala da escolha do local e do impacto da história do Gondoleiros no projeto. “Visitamos
inúmeros lugares para achar um que atendesse todos os nossos requisitos. Aqui, além de história,
encontramos a harmonia para compor o tradicional e o moderno, muita luz natural, espaços amplos e
flexibilidade de expansão. Optamos pela utilização de muito vidro transparente e tons claros para trazer
leveza ao ambiente de trabalho, além da referência da arquitetura biofílica, que traz a ligação com a natureza
e com a sustentabilidade”, explica.
O Baile no Quarto Distrito contou com inúmeros apoios e parceiros como: Prefeitura de Porto Alegre;
Carpena Advogados; Basilic; Cozinhe.me; Get Premium; Black Sheep Project; Salvatore; 4Beer; Marcelo
Maschke Hair Salon; Associação dos Transportadores de Passageiros; Meta; Daz Produtora; Chocólatras;

Morare; Macaronni; Cia Ludica; Meu Copo Eco; Joka Serigrafia; Debiasi Eventos; Turma do Pepe e da Soso;
Eu amo papelão; Ergocentro; Salvatore Grillo Consultoria Imobiliária
O NAU Live Spaces será um hub de inovação e empreendedorismo do quarto distrito, sediado no prédio do
antigo Clube da Sociedade Gondoleiros, que mantém sua arquitetura externa, porém foi totalmente
reformado por dentro para espaços de coworking, salas privativas para empresas, eventos e convivência. O
espaço já está com uma operação de soft opening em funcionamento, com salas disponíveis para locação e
será inaugurado em breve.
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