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Cais Mauá abre seus portões e recebe visitantes de
várias partes do Estado

O Armazém B do cais Mauá vem recebendo inúmeros visitantes durante
toda a semana para apreciar a exposição dos escritores Paulo Leminski (poeta)
e Millôr Fernandes (cartunista). Mas o que mais vem atraindo a atenção do
público é a maquete com a primeira fase da revitalização. Os portões abertos do
cais atraem turistas de outras cidades e estados, além dos próprios moradores da
Capital saudosos por apreciar o Guaíba de dentro do cais. “Esse lugar é incrível, não
vemos a hora de ver esse cais pronto para usufruirmos”, comentava uma visitante.
“Fizemos todo um esquema de segurança para que as pessoas pudessem apreciar
o Guaíba com tranquilidade”, ressalta a presidente Julia Costa. O Armazém estará
aberto para visitação durante toda a Feira do Livro, que se encerra em 15 de
novembro.
Ao conhecer a maquete, o público vem tomando conhecimento do projeto e
esclarecendo dúvidas. “A visualização é uma forma mais fácil das pessoas
entenderem como acontecerá a revitalização e como ficará o cais”, explica a
presidente.

SOS ILHAS:
Em solidariedade aos moradores do Delta do Jacuí, a Cais Mauá e o Barco
Cisne Branco realizam a campanha SOS ILHAS que visa mobilizar a população
para arrecadar donativos para as Ilhas que vêm sofrendo sérios prejuízos devido
às chuvas e cheias ocorridas no Estado. De 30 de outubro a 15 de novembro,
durante a realização da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre, o passeio do Barco
agendado para às 9h terá como ingresso doações de 1 kg de alimento não
perecível ou material de higiene e limpeza para ser entregue nas ilhas. Porém,
mesmo quem não for fazer o passeio, mas queira doar, pode trazer a sua
contribuição em qualquer horário do dia.

Também apoiam a campanha SOS Ilhas: Feira do Livro de Porto Alegre,
o clube Grêmio Náutico União, Barco Turistinha, Catsul – Catamarãs do Sul, a
Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), Associação de Mulheres de
Negócios e Profissionais de Porto Alegre (BPW – POA) e a Associação de
Turismo Náutico do Rio grande do Sul (Atun RS).
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