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Em pré-campanha a governador do Rio Grande do Sul desde setembro de 2021, Beto

Albuquerque definiu como prioridade do seu projeto a educação. Na agenda, a pauta tem

preferência e é trabalhada diariamente, como aconteceu no início desta semana, em uma

reunião com integrantes do hub Transforma RS e no lançamento do Pacto Pela

Educação.

Em um jantar oferecido no Hotel Swan Porto Alegre, na segunda-feira (30), o presidente

do Transforma RS, Daniel Rondon, coordenou o debate, que aconteceu após uma

apresentação do CEO do hub, Ronald Krummenauer, baseada nos eixos do

desenvolvimento, educação, inovação, turismo e gestão pública para uma melhor gestão

das demandas da sociedade. Ao longo do encontro, Beto se comprometeu com as pautas

apresentadas, considerando que este é o caminho para o ajuste social que o Estado

precisa. "Temos que ser mais ousados na economia, apostando em tudo que garanta a

geração de emprego", completou.

Aos empresários, Albuquerque afirmou que a educação é o ponto de partida para o Rio

Grande do Sul voltar a ser protagonista, retomando o desenvolvimento econômico e

social. "Temos que investir na educação e esta é a minha grande prioridade, como venho

afirmando desde setembro. Meu foco será no ensino em turno integral, tornando a escola

atrativa a partir da inovação e tecnologia, pois o jovem tem que ter vontade de estudar",

afirmou, ao revelar que seu sonho é ser lembrado como o governador da educação.

Já na terça-feira (31), a manhã de trabalho foi na Casa de Cultura Mario Quintana, que

sediou o lançamento do Pacto Pela Educação, um movimento promovido por pessoas

físicas que apresentaram as diretrizes do trabalho que realizarão. Único pré-candidato a

governador presente no encontro, Beto afirmou ser um ativista da educação desde que

estudou em escola pública, destacando a autoria da lei que criou a Universidade
Estadual do RS (Uergs). "Eu me incomodo com o costume do 'já fomos'. Estou com

muita vontade de voltar a dizer que somos os melhores na educação e este pacto é uma
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porta de abertura para uma ação, infelizmente, jamais realizada por um governo gaúcho,

ao contrário de Pernambuco, que há 14 anos priorizou e mudou a realidade do ensino",

relatou.

O pré-candidato o governador disse estar integrado a este 'movimento de CPFs' por

acreditar na viabilidade de uma verdadeira revolução no Rio Grande do Sul, com escolas

atrativas, a partir da inovação e da tecnologia, sempre tendo como alvo o ensino em

tempo integral. "Onde eu estiver, seguirei priorizando e debatendo esta pauta, com o

objetivo de colaborar e aprender cada vez, pois quero ser parte da mudança nestes

números ruins, podendo traduzir o nosso esforço coletivo em um novo tempo para a

educação no Rio Grande", concluiu.


