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Atritos institucionais 
prejudicam a 
estabilidade do País

Com as seguidas estoca-
das entre ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o pre-
sidente Jair Bolsonaro, vê-se a 
importância da conjugação de 
esforços de ambos os lados para 
que a harmonia entre Poderes 
seja uma realidade. No caso 
dos atritos verbais recentes, 
até mesmo e de maneira corre-
ta, o Congresso Nacional tratou 
de manter diálogos produtivos 
com o STF, aliviando a tensão 
institucional que estava cres-
cendo, ainda que apenas nas 
retóricas, entre dois Poderes.

Tanto foi que os presiden-
tes da Câmara Fe-
deral e do Senado 
trataram de se co-
municar de ma-
neira respeitosa 
com os líderes do 
Supremo. Tudo o 
que a nação pre-
cisa e quer sem-
pre é a harmonia 
entre os Poderes, 
mas sem isso sig-
nifique, jamais, 
subserviência de um com os 
demais. Discordância é salutar, 
mas no terreno das ideias e das 
teorias à luz da Constituição Fe-
deral, que ordena o funciona-
mento e dá limites legais às atri-
buições dos Poderes.

Desta forma, foi bem rece-
bida na opinião pública e nas 
esferas governamentais a visi-
ta que o ministro da Defesa, ge-
neral Paulo Sérgio Nogueira, fez 
ao presidente do STF, Luiz Fux. 
Para tanto, afirmou que as For-
ças Armadas estão comprome-
tidas com a democracia, uma 

verdade acaciana, mas que me-
rece sempre ser lembrada, ain-
da mais em um ano eleitoral.

O Supremo lembrou que o 
encontro partiu do próprio ge-
neral, em um gesto de deferên-
cia ao STF. Quando dos recen-
tes atritos por conta de decisões 
de ministros do Supremo, hou-
ve os que levantaram a hipóte-
se de um possível golpe e ruptu-
ra institucional.

Ainda no encontro com o 
presidente do Supremo, o mi-
nistro da Defesa reafirmou que 
as Forças Armadas estão com-
prometidas com a democracia 

e que os militares 
atuarão, no âm-
bito de suas com-
petências, para 
que o processo 
eleitoral transcor-
ra normalmente.

Já o presiden-
te Luiz Fux sen-
tenciou que o Su-
premo preza pela 
harmonia entre os 
Poderes e o respei-

to pelas instituições. O Ministé-
rio da Defesa divulgou que há 
um permanente estado de pron-
tidão das Forças Armadas para 
o cumprimento das suas mis-
sões constitucionais.

De tudo o que tem ocorrido, 
a maioria apenas opiniões ar-
tificiais de um lado e do outro, 
Palácio do Planalto e STF, pode-
-se deduzir que não há ambiente 
para a quebra da Constituição. 

Os Poderes são independen-
tes e harmônicos entre si, mas 
sem, repete-se, qualquer subser-
viência entre eles.

Reflexão
Como você se relaciona 

com seus pais? Talvez você não 
tenha um bom relacionamento 
com um deles ou com ambos, 
mesmo assim procure ouvi-los, 
valorizá-los, amá-los e aceita-los 
como são. Cuide deles, reze por 
eles, respeite suas ideias, mes-
mo que sejam diferentes das 
suas. Se vocês estão afastados, 
e você guarda ressentimentos 

e mágoas em seu coração, pro-
cure a reconciliação, ainda há 
tempo. Respeite-os, simples-
mente pelo fato de serem seus 
pais, independente dos seus er-
ros. Faça sua parte e entregue o 
resto nas mãos de Deus.

Meditação
Senhor, obrigado pelos pais 

que me deste. Faz que eu os ame 
não reparando em seus defei-

tos, mas levando em conta suas 
qualidades. Por Cristo, na sabe-
doria do espírito Santo, amém!

Confirmação
“‘Honra pai e mãe’, e tam-

bém: ‘Quem insulta pai ou mãe 
deve morrer’.” (Mt 15,4)

Rosemary de Ross/ 
Editora Paulinas
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Os Poderes são 
independentes 
e harmômicos 
entre si, mas 
sem qualquer 
subserviência 
entre eles

“A instabilidade presidencial 
da Petrobras mostra desconten-
tamento do governo em relação 
à política de preços da estatal. 
A vitória que o governo teve de 
aprovação da alíquota máxi-
ma do ICMS mostra um ganho 
aos consumidores. Um dia após, 
vem o aumento dos combustí-
veis, afetando a cadeia produtiva 
e econômica do País, com mais 
inflação neste ano.” Alessandro 
Azzoni, economista.

“Defendo a privatização da 
Petrobras. E o novo Conselho de 
Administração da empresa, indi-
cado pelo governo, seguirá a lei 
na política de preços dos combus-
tíveis.” Adolfo Sachsida, ministro 
de Minas e Energia.

“Será no município de Santia-
go, na Região Central do Rio Gran-
de do Sul, nesta quinta-feira, 23 
de junho, o primeiro debate entre 
pré-candidatos ao governo do Esta-
do. O evento é co-organizado pelo 
Sindicato Médico do Rio Grande do 
Sul (Simers), juntamente com a Fe-
deração das Associações de Muni-
cípios do RS (Famurs), Rede Verze-
ri e GNI Notícias.” Fernando Uberti, 
diretor-geral do Simers.

“Pedirei ao Congresso que 
suspenda os impostos federais so-
bre gasolina e diesel até o final de 
setembro. Também que os estados 
suspendam seus próprios impos-
tos sobre gás e diesel.” Joe Biden, 
presidente dos Estados Unidos.

Cobertura da 
coluna Pensar a 
Cidade sobre o 
tamanho de novos 
supermercados 
em Porto Alegre 
repercute bastante 
entre leitores do 
Jornal do Comércio. 
Manchete de capa 
da edição de terça-
feira (imagem), a 
decisão da Câmara 
de Vereadores de 
rejeitar o projeto 
de lei que tentava 
acabar com a 
restrição de área 
de vendas - hoje 
limitada a 2,5 mil 
metros quadrados 
-, divide opiniões 
postadas em redes 
sociais e enviadas à 
Redação. O placar foi 
de 25 votos contrários, cinco favoráveis e uma abstenção. 
Veja mais sobre o tema pelo QR Code, com a reportagem 
da colunista Bruna Suptitz, e opine nos perfis do JC no 
Facebook (/jornaldocomercio), Instagram  
(@jornaldocomercio) e Twitter (@JC_RS).
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Capital mantém restrição
a grandes supermercados
Vereadores rejeitam projeto de lei que permitiria lojas com mais de 2,5 mil metros quadrados p. 17

Porto Alegre, terça-feira, 21 de junho de 2022

TECNOLOGIA

SAP conclui expansão no Tecnosinos
com investimento de R$ 120 milhões

INOVAÇÃO p. 11

Edital do Banrisul
tem R$ 30 milhões
para startups

PETRÓLEO

Presidente
da Petrobras
se demite,
e Conselho
indica Borges

CULTURA Contracapa

Carlos Nejar será
o patrono da
Feira do Livro

COMÉRCIOEXTERIOR

Exportação do
agronegócio no
RS tem queda
após estiagem
Em maio de 2022, o Rio Gran-
de do Sul exportou menos da
metade do volume de pro-
dutos agropecuários comer-
cializados em maio de 2021.
Após a estiagem que devas-
tou lavouras durante a safra
de verão, a soja foi o produto
que registrou a maior queda.
O volume de produtos agro-
pecuários exportados caiu
57% entre maio deste ano e
o de 2021. p. 9

INDÚSTRIA

BSBios investirá
R$ 516 milhões
em fábrica de
etanol no Estado
Tradicional produtora de
biodiesel, a gaúcha BSBios
decidiu ampliar o leque de
atuação no setor de biocom-
bustíveis e também fabricará
etanol. A meta da empresa é
suprir, a partir de 2027, cer-
ca de 23% da demanda de
álcool no Rio Grande do Sul,
que é de 916 milhões de litros
ao ano. A construção da uni-
dade será em Passo Fundo,
em duas etapas. p. 10

A SAP Labs Latin America, hub de inovação da multinacional,
teve a sua terceira fase de expansão inaugurada ontem. p. 11

O presidente do Conse-
lho de Administração
da Petrobras nomeou
ontem como presidente
interino da companhia
o diretor executivo de
exploração e produ-
ção, Fernando Borges,
até a eleição e posse do
novo presidente, como
prevê o estatuto da em-
presa. p. 6

Nº 19 - Ano 90

CâmaraMunicipal de Porto Alegre votou a proposta na sessão de ontem; limite para hipermercados segue valendo emáreasmais adensadas

EDERSON NUNES/CMPA/JC

Nova unidade no campus daUnisinos terá 850 colaboradores

VINICIUS DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

BENEFÍCIOS p. 16

Eduardo Leite
decide abrir mão
de pensão como
ex-governador

Dólar
Comercial.........................5,1857/ 5,1862
Banco Central...................5,1635/ 5,1641
Turismo............................5,2900/ 5,3770

Euro
Comercial.........................5,4510/ 5,4520
Banco Central...................5,4403/ 5,4430
Turismo............................5,6000/ 5,6650

No mês No ano Em 12 meses
-10,33% -4,74% -23,24%

B3
Volume:R$21,258bi
Obomdesempenhodas
açõesdebancoseamudança
desinalemPetrobrascontri-
buíramparaqueo Ibovespa
respirasseumpouconeste
começodesemana, fechando
aos99.852,67pontos.

+0,03%

Indicadores
20 de junho de 2022
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Vídeo mostra como foi o momento em que pedras de granizo 
despencaram sobre Canoas, na Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RMPA), no fim da tarde de ontem. As imagens foram 
feitas pela jornalista e colunista do Minuto Varejo, Patrícia 
Comunello, quando retornava da produção de um conteúdo para 
a seção na região. Pelo QR Code, veja a descrição de como foi a 
queda das pequenas pedras de gelo, em meio à chuva torrencial.


