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Reunida na manhã desta terça-feira (12) a Comissão de Educação, Cultura, Desposto,

Ciência e Tecnologia elegeu e empossou o deputado Juvir Costella (MDB) como

vice-presidente do Colegiado. No período dos Assuntos Gerais, o secretário de Inovação,

Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, falou sobre temas refentes à sua pasta.

O deputado Juvir Costella assume a função após voltar ao parlamento gaúcho depois de

um período à frente da Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Ele substitui o

então vice-presidente Beto Fantinel (MDB), que neste ano, exerce a presidência do órgão

técnico. Após a posse, Juvir Costella agradeceu a confiança de seus colegas e sustentou

que espera contribuir com o debate dos temas ligados ao colegiado.

Ainda durante a Ordem do Dia da reunião, os parlamentares aprovaram o requerimento

de audiência pública, do deputado Jeferson Fernando (PT), para debater o Pacto

Educativo Global no RS e os impactos no aprendizado do Estado.

Inovação

Recentemente empossado (19/01), o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia,

Alsones Balestrin, afirmou que dará seguimento ao trabalho realizado pelo seu

antecessor, professor Luís Lamb. Ele contou que, na sua posse, disse ao governador

Eduardo Leite que investir em inovação é investir nas crianças, no futuro das próximas

gerações.

O secretário acentuou que o Rio Grande do Sul tem um potencial permanente,

fundamental para a nova economia e da revolução da tecnologia. "Temos talentos e

cérebros. Se na revolução industrial a capacidade de geração de riqueza vinha pela

capacidade física, hoje, vem pela capacidade intelectual, por agregar valor por meio do

nosso cérebro", explicou. O RS é referência em setores que tem baixa ou média

intensidade tecnológica. "O grande salto que o estado precisa dar é uma agregação maior

em termos de tecnologia", enfatizou.

A boa notícia, no entando, é que o RS é também um grande celeiro de talentos, de uma
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excelente formação. "Temos menos de 5% da população brasileira e produzimos mais de

11% da produção científica de conhecimento", classificou. Balestrin disse que o estado

precisa transformar este conhecimento em riqueza, em PIB. Ainda sobre o potencial

gaúcho em inovação, o secretário lembrou que o RS tem 16 parques tecnológicos e a

maior planta de semiprodutores da América Latina, além de outras empresas dá área.

Balestrin mencionou os investimentos em torno de 112 milhões de reais realizados pelo

Governo do Estado, através do Avançar RS Tecnologia, que contemplam diversas áreas,

inclusive a Universidade do Estado (UERGS). Ele destacou que o Programa Inova RS

está articulando a implantação de oito microssistemas de inovação em várias regiões do

Estado. O professor fez reverência, ainda, ao edital do programa Clusters Tecnológicos,

que visa a estruturar áreas de tecnologias portadoras de futuro, como grafeno,

semicondutores, biomassa e na irrigação para a produção primária. "Os 112 milhões de

reais do programa Avançar destinados ao setor estão sendo executados em

programas-chave e áreas prioritárias de cada região até o final deste ano", salientou. Por

último, o secretário falou sobre a importância da realização do South Summit este ano em

Porto Alegre.

A deputada Sofia Cavedon (PT) questionou o secretário sobre a extinção do Cientec e o

corte orçamentários do governo federal para os Institutos de ensino no RS. Sofia também

criticou a adoção do novo ensino médio gaúcho, que esvazia disciplinas curriculares

importantes em detrimento de itinerários formativos, e investimentos estaduais que

contemplam a iniciativa privada, sem dotar de recursos as instituições públicas.

Presenças

Participaram da reunião as deputadas Kelly Moraes (PL), Luciana Genro (PSol), Silvana

Covatti (PP) e Sofia Cavedon (PT) e os deputados Beto Fantinel (MDB), presidente, Fábio

Ostermann (Novo), Fernando Marroni (PT), Gaúcho da Geral (PSD), Issur Koch (PP),

Juvir Costella (MDB), Luiz Marenco (PDT) e Neri, o Carteiro (PSDB).


