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Presidente da Cais Mauá apresenta projeto na Federasul
Entidade entrega carta de apoio ao projeto

Na quarta-feira (21/10) a presidente da Cais
Mauá do Brasil, Júlia Costa e o presidente da
NSG Capital, Luiz Eduardo Abreu, a convite da
Federasul, apresentaram o projeto de
revitalização do cais Mauá em reunião de
diretoria da entidade. Na ocasião, o vicepresidente da entidade, Newton Motta,
entregou uma carta de apoio ao projeto.
Ao dar as boas-vindas, Newton Motta, falou do
comportamento
ideológico
de
grupos
contrários ao projeto que, segundo ele, apenas
atrasam o crescimento da cidade. Julia Costa
agradeceu o apoio e o convite da Federasul e
lembrou da visita já realizada à entidade em
2013. A presidente salientou a importância do apoio da Federação que congrega 230
entidades filiadas, reunindo as forças econômicas e produtivas de todos os setores da economia
gaúcha com aproximadamente 40 mil empresas, de todos os portes. A presidente citou ainda, o estudo
realizado pela Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), sobre o impacto econômico do projeto
que aponta a geração de 28 mil empregos diretos e indiretos na operação plena do empreendimento.
Os diretores da Federasul assistiram ao vídeo institucional de apresentação do projeto e, após a
palestra do presidente Luiz Eduardo Abreu, a reunião deu espaço a questionamentos e ao bate papo.
“A revitalização do Cais Mauá vai ser a obra mais importante desta cidade nos últimos 40 anos”,
ressaltou o conselheiro da entidade, Norton Lenhart, um dos principais líderes do setor do turismo
regional e nacional. Lenhart contou que participou da Audiência Pública realizada no dia 18 de
setembro para apresentação do EIA-RIMA e considerou o evento lamentável, devido o
posicionamento de certos grupos contrários ao projeto. O empresário parabenizou a todos pelo tom
de seriedade e responsabilidade que as entidades ligadas aos diversos setores da economia vêm
tratando deste tema fundamental ao Estado. “Não deixem de realizar esse projeto, pois irá movimentar
toda a cidade. Nós nunca tivemos direito de caminhar livremente pelo cais, pois ele nunca foi acessível
e agora será”, finalizou.
A final do evento o vice-presidente da entidade manifestou seu total apoio ao Cais Mauá em uma carta
que foi entregue a presidente Júlia Costa.
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