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Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul fizeram campanha eleitoral nesta

quarta-feira (14). O RBS Notícias acompanha diariamente os candidatos nos

compromissos. São três por dia. Pelo critério definido para a cobertura, de acordo com a

pontuação na última pesquisa encomendada pelo Grupo RBS, nesta quarta foram

acompanhados Eduardo Leite (PSDB), Onyx Lorenzoni (PL) e Vicente Bogo (PSB).

Durante os compromissos, os candidatos responderam uma pergunta da RBS: Quais são

as suas propostas para aumentar a geração de empregos no RS? Veja as respostas, em

ordem alfabética, do nome na urna. Eduardo Leite (PSDB) - Foto: Reprodução/RBS TV O

candidato do PSDB participou de um debate entre candidatos ao governo no Grupo

Sinos, em Novo Hamburgo. Defendeu obras de infraestrutura para a Região dos Vales.

Em resposta à pergunta sobre geração de empregos, o candidato disse: "Ainda nessa

semana o Rio Grande do Sul foi destaque nacional por ter ganho três posições no ranking

dos estados da competitividade, e isso é determinado por uma série de condições, a

redução de impostos, o equilíbrio das contas do estado, tudo isso favorecendo a condição

de investimentos na logística, nas estradas, os investimentos em inovação que o estado

faz, e o estado é líder no ranking em inovação, criando um ambiente pra que se gere

investimentos, emprego, e renda para a população. É nisso que nós vamos seguir", diz.

Onyx Lorenzoni (PL) - Foto: Reprodução/RBS TV O candidato do PL fez campanha em

Tramandaí, no Litoral Norte. Foi recebido por apoiadores, dirigentes do partido e

candidatos da coligação. Almoçou em uma casa de eventos e conversou com eleitores.

Em resposta à pergunta sobre geração de empregos, o candidato disse: "Ser um governo

que seja parceiro e amigo de quem produz e quem empreende. Para isso, tem que tirar

pedras do caminho, simplificar, desburocratizar como nós fizemos no governo do

presidente Jair Bolsonaro. A gente fez e transformou o Brasil. Vamos fazer e vamos

transformar o Rio Grande", diz. Vicente Bogo (PSB) - Foto: Reprodução/RBS TV O

candidato do PSB encontrou apoiadores em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto

Alegre. Participou de uma caminhada com eleitores na Praça Central da cidade. Em

resposta à pergunta sobre geração de empregos, o candidato disse: "Em primeiro lugar,

temos que ter um projeto de desenvolvimento do Rio Grande que permita promover
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desenvolvimento regional e local, atrair empresas de fora e possibilitar a ampliação de

empresas, inclusive com incentivos fiscais. De outro lado, temos que preparar os jovens

para o mercado de trabalho para ocupar as funções que já existem, como em tecnologia

da informação e programação de computador, que são profissões que remuneram bem, e

ao mesmo tempo utilizar a nossa UERGS para fazer a formação profissional dos nossos

jovens", diz. VÍDEOS: Tudo sobre o RS O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail
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