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Referentes às máximas previstas

 21 º/ 33 º

Vila Nova do 
Sul

 22 º/ 33 º
Unistalda

 20 º/ 31 º
Tupanciretã

 21 º/ 31 º
Toropi

 22 º/ 34 º

Silveira 
Martins

 21 º/ 33 º
São Vicente do Sul

 20 º/ 32 º
São Sepé

 21 º/ 32 º

São Pedro 
do Sul

 22 º/ 33 º

São Martinho 
da Serra

 21 º/ 31 º

São João do 
Polesine

 20 º/ 32 º
São Gabriel

 21 º/ 33 º

São Francisco 
de Assis

 
 0 %

 21 º/ 32 º
Santiago

 20 º/ 30 º

Santana da 
Boa Vista

 21 º/ 33 º

Santa 
Margarida 

do Sul

 
 0 %

 20 º/ 32 º

Santa 
Maria

 
 0 %

 21 º/ 33 º
Rosário do Sul

 21 º/ 33 º

Restinga 
Seca

 21 º/ 32 º
Quevedos

 21 º/ 33 º

Pinhal 
Grande

 21 º/ 34 º
Paraíso do Sul

 21 º/ 31 º
Nova Esperança do Sul

 21 º/ 31 º

Nova 
Palma

 21 º/ 33 º
Mata

 21 º/ 31 º
Lavras do Sul

 21 º/ 33 º

Júlio de 
Castilhos

 21 º/ 32 º
Jari

 21 º/ 33 º
Jaguari

 20 º/ 31 º
Ivorá 21 º/ 34 º

Itacurubi

 22 º/ 33 º
Itaara

 21 º/ 32 º

 
 0 %

Formigueiro

 21 º/ 33 º

Faxinal do 
Soturno

 21 º/ 33 º
Dona Francisca

 21 º/ 32 º

Dilermando 
de Aguiar

 
 0 % 20 º/ 29 º

Cruz Alta

 
 0 % 21 º/ 32 º

Cacequi

 
 0 %

 21 º/ 32 º

Caçapava 
do Sul

 21 º/ 34 ºAgudo

Nascente 
 06 h 40 min

Poente 
 18 h 47 min

 
 70 %

 19 º/ 29 º

Quarta

 
 90 %

 21 º/ 29 º

Terça

 
 90 %

 21 º/ 30 º

Segunda

 
 80 %

 21 º/ 29 º

Domingo

 
 80 %

 21 º/ 29 º

Sábado

 
 60 %

 21 º/ 33 º

Sexta

Luas
Crescente Cheia Minguante Nova

15/03 23/03 31/03 07/04

HOJE
Céu claro

0%Manhã 20º

Tarde
Poucas 
nuvens

0%32º

Noite
Poucas 
nuvens

0%26º

Probabilidade
de chuva

Previsão para  Santa Maria 

Loterias

Previsão do Tempo

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2016 Dia a Dia 23

vbiasoli@gmail.com

Spotlight – Segredos 
Revelados ganhou o prêmio de 
Melhor Filme na premiação 
do Oscar deste ano e esteve em 
cartaz na cidade até ontem. 
O filme trata da investigação 
jornalística que resultou em 
uma série de reportagens 
publicadas por um jornal de 
Boston, em 2002, a respeito 
de práticas pedófilas na Igreja 
Católica naquela cidade e, 
especialmente, como o bispo 
local tratava os casos.

Para quem se interessa por 
questões religiosas e políticas, 
as reportagens do The Boston 
Globe foram bombásticas. 
Repercutiram no mundo 
inteiro. Arrisco dizer que, a 
partir de então, essa temática 
nunca mais foi abordada da 
mesma maneira. Escancarou-se 
uma prática de silenciamento 
e ocultamento dos casos de 
pedofilia, e o Vaticano foi 
obrigado a se posicionar mais 
duramente em relação ao 
tema. Escancarou-se também 
as relações entre a instituição 
católica e a Justiça civil, devido 
ao fato de ser denunciada uma 
política católica de proteção 
aos seus quadros para que 
os mesmos não fossem 
criminalizados pela Justiça 
comum.

O “Spotlight” do título do 
filme é o nome da equipe 
de jornalistas investigativos 
do jornal The Boston Globe. 
Há anos, a equipe tinha 
informações a respeito da 
pedofilia na Igreja, mas não 
quisera investigar. Mudanças no 
jornal, como a troca de editor 
(um sujeito vindo de fora), 

mais a premência de aumentar 
as vendas, levam a equipe a se 
interessar pelo caso.

A vida sexual do clero 
católico – submetido à dura 
regra da castidade – é um 
universo desconhecido. Há 
vida sexual por parte dos 
membros da Igreja e, nesse 
quadro, a pedofilia ocupa uma 
porcentagem de 6%, segundo 
uma das fontes da reportagem 
(indicada no filme). É essa 
prática sexual criminosa 
que os jornalistas enfocam. 
E desvendam não apenas os 
casos existentes (76 religiosos, 
em Boston), mas uma política 
da instituição católica para que 
esses desvios não abalem a 
credibilidade da Igreja.

O filme é sóbrio e não há 
nenhuma cena escandalosa. 
Penso que, daqui a pouco, 
professores passarão, em sala 
de aula, a discutir o tema. De 
forma didática, as questões 
essenciais estão colocadas: há 
vida sexual no universo do clero 
católico (o que não deveria 
nos espantar) e, no pacote do 
silenciamento dessas práticas, 
a pedofilia também é ocultada. 
É a parte mais obscura desse 
universo sexual que a equipe do 
jornal traz à tona. É a história 
dessa equipe de jornalistas 
que o filme apresenta e, para 
quem entende que a Igreja 
Católica é uma das instituições 
fundamentais da civilização 
ocidental, uma história 
estarrecedora.

Há anos, a equipe tinha informações 
a respeito da pedofilia na Igreja, 
mas não quisera investigar

Segredos revelados

carta
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Para consultar o resultado de concursos anteriores acesse loterias.caixa.gov.br

Até o 
fechamento 
desta edição, 
a Caixa 
não havia 
divulgado os 
resultados  
de ontem.
Confira os 
resultados de 
segunda e de 
terça-feirar
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05 - 29 - 43 - 48 - 54

QUINA  Concurso 4.034 
Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Cinco 0  *
Quatro 63  5.958,90
Três 4.298  124,77

*R$ 525.575,08 acumulados
Os nú me ros ex traofi ciais

dUplA seNA Concurso 1.472

Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Seis 0  *
Cinco 20  7.221,66
Quatro 1.413  97,34

*R$ 1.248.499,12 acumulados

Os nú me ros ex traofi ciais

04 - 08 - 15 - 30 - 43 - 46

1º Sor teio

2º Sor teio

07 - 08 - 26 - 32 - 36 - 50

Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Seis 1  192.577,59
Cinco 18  8.024,07
Quatro 1.181  116,47

Os nú me ros ex traofi ciais

01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11
13 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25

lOTOFÁCIl  Concurso 1.335
Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
15 10*  139.326,27
14 914  670,04
13 20.428  20,00
12 209.721  8,00
11 1.089.847  4,00

*AM, BA, DF, MG (3), RO e SP (3)
Os nú me ros ex traofi ciais

Dezenas Acertadores  Prêmio (R$)
Sete 0  *
Seis 1  86.580,56
Cinco 126  981,63
Quatro 2.705  6,00
Três 28.414  2,00

*R$ 2.202.072,16 acumulados
Os nú me ros ex traofi ciais

08 - 14 - 18 - 34 - 45 - 51 - 79

VITÓrIa/Ba

TIMeMANIA Concurso 853

Time do coração

Redução de horários de linha de ônibus
Em resposta à carta do senhor 

Thiago Clementel, seguem 
abaixo as considerações:

Os ajustes de horários 
ocorrem em todos os inícios de 
semestre na UFSM, por conta de 
muitos fatores, essas alterações/
ajustes deverão ocorrer na 
medida em que seja observado 
pelo usuário ou pelos operadores 
alguma necessidade. Iremos 
fazer o seguinte ajuste para 
atender à solicitação enviada: 
o horário das 23h15min (dias 
úteis) que sai da UFSM desde 

ontem passou a fazer a extensão 
até os bombeiros (somente 
ida). Essa alteração será por 
período experimental de 30 
dias. Colocamos à disposição 
os nossos contatos para que 
nossos usuários possam nos 
informar de suas necessidades, 
pelos telefones (55) 3027-9001 
ou 3220-8397, e e-mail contato@
simsm.com.br.

Cristiano da Silva Andretta,
gerente operacional do 

Sistema Integrado 
Municipal (SIM)

soL e caLor
Nesta quinta-feira de tempo firme, a 

temperatura ficará elevada na maior parte 
do Rio Grande do Sul.  Na região de Santa 
Maria, depois de uma manhã com formação 
de nevoeiros, o sol predomina entre poucas 
nuvens e deixa a tarde quente.


