SUGESTÃO DE PAUTA

Nau Live Spaces recebe evento teste do Coletivo Feiras Unidas POA
nesta quinta, 19/11
O objetivo é capacitar expositores e produtores de eventos aos novos protocolos sanitários
de prevenção à COVID-19 para a retomada segura das atividades.
Fotos Nau - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZjFY5XZewEJQBT4NCBk1jFEeeivJSnqsvg7

Nesta quinta-feira, 19 de novembro, o Nau Live Spaces receberá um importante evento de capacitação
e teste para expositores e produtores de feiras culturais. As feiras Tô na Rua, Feira Me Gusta, Brick de
Desapegos e Feira de Moda Plus Size BPSPOA, que integram o Coletivo Feiras Unidas POA, se uniram e
promovem um evento teste com capacidade limitada no Nau, no Quarto Distrito. A ideia é contribuir com
uma retomada gradual e segura desses eventos e negócios em Porto Alegre, alinhando-se à nova realidade
da pandemia e seguindo todos os protocolos exigidos.
Desde o início da pandemia no Brasil o segmento de feiras e eventos presenciais foi um dos mais
afetados chegando a 98%, segundo levantamento feito pelo Sebrae.
O evento terá sonorização feita pelo Dj Jeff Pires, arrecadação de brinquedos e expositores de diversos
segmentos como moda, design, artesanato e brechós. Além o Nau, a feira conta com o apoio do Porto Alegre
e Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau (POACVB); Prefeitura de Porto Alegre; Secretaria da
Cultura do estado / SEDAC; RS Criativo; Sympla e Poa na Rua.
“Além de sermos um ambiente de trabalho compartilhado, oferecemos espaço para eventos de diferentes
portes, assim como já o fizemos em 2019 recebendo festivais de inovação. O apoio ao evento teste do
Coletivo Feiras Unidas POA também é parte de nosso compromisso em ter um local seguro”, destaca Camila
Borelli, CEO do Nau.
A equipe do Nau também receberá capacitação para a realização de eventos.
SERVIÇO:
Feiras Unidas POA - Feira de Economia Criativa e Capacitação
Data: 19/11/2020 – quinta - feira
Horário: Das 14h às 18h
Música: Dj Jeff Pires
Local: Nau Live Spaces - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1308 - São Geraldo, Porto Alegre - RS
Evento gratuito, mas com acesso controlado conforme decreto municipal.
Inscrições via sympla: https://bit.ly/3nnwNyj
Facebook: https://bit.ly/3kiIWCy
Sobre o Coletivo Feiras Unidas
As maiores e mais importantes feiras de moda, design, artesanato e outras áreas criativas se reúnem para a busca de
soluções no atual contexto de crise econômica e no possível retorno às atividades ainda em 2020. Participam da
iniciativa Feira de Moda Plus Size, Brick de Desapegos, Tô na Rua, Feira Me Gusta, OPEN Feira de Design e Café com
Bazar.
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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