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O Rio Grande do Sul, como um Estado que promova um ambiente favorável à inovação e

tecnologia e à produção de talentos, motivou o Sindicato das Empresas de Informática do

Rio Grande do Sul (Seprorgs) a reunir os candidatos ao governo em um painel na manhã

desta quinta-feira (25). Durante duas horas, Eduardo Leite (PSDB), Onyx Lorenzoni (PL),

Rodrigo Jobrim (Novo), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT) expuseram

propostas de campanha no evento intitulado Linha de Frente, que teve espaço no Instituto

Caldeira, na zona Norte de Porto Alegre.

O setor de tecnologia pode alavancar empregos e desenvolvimento, segundo o

presidente da entidade, Rafael Krug. "Esse encontro foi muito positivo. Trazer os

candidatos para discutir possibilidades para a economia gaúcha foi muito importante",

disse Krug, ao lembrar do ambiente criativo e produtivo do Vale do Silício, nos EUA, e de

Israel. O painel foi transmitido ao vivo para as redes das entidades afiliadas, e, também,

gravado, para que as propostas possam ser confrontadas futuramente, destacou o

presidente.

Durante duas horas, os candidatos apresentaram suas propostas e responderam

questionamentos de dirigentes do setor. A abertura de parques tecnológicos, a

desburocratização da máquina pública, a formação de recursos humanos e a retenção de

talentos no Rio Grande do Sul, além da eficiência das Smart Cities, foram indicadas por

representantes do setor como metas a serem buscadas pelos candidatos.

O painel, ainda que não tivesse perguntas entre os candidatos, não deixou de revelar as

estratégias de embate e conquista de simpatizantes. Eduardo Leite foi o foco das críticas.

Onyx Lorenzoni lembrou que o Banrisul, que sofreu grande desvalorização no atual

governo, deveria estar no mundo digital, junto com BRDE e Badesul. A velocidade de

atendimento da Procergs foi criticada por Jobim, enquanto Vieira citou o levantamento de

mais de 5 mil vagas abertas para o setor, sem que tenha havido investimento em

Educação e formação profissional.

Bogo, ponderado, disse que irá chamar o Sistema S e a Uergs para fomentar o setor,
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assim como criar polos tecnológicos. O ex-governador não respondeu a nenhuma das

críticas. Apresentou propostas e dados do seu governo, como o aumento de disciplinas

no Ensino Médio que fomentem o raciocínio lógico, o programa Rede RS de Startups e a

vinda do South Summit para o RS.

A entidade patronal, que representa mais de 17 mil companhias gaúchas do ramo,

chamou para o painel todos os candidatos ao Piratini. A agenda fez com que vários deles

declinassem do convite.


