
•  Noite com chuvas isoladas entre as regiões oeste e su-
doeste do Estado. No leste, entre a região metropolitana de 
Curitiba e o litoral, presença de muitas nuvens com chuviscos 
ocasionais.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
16/10/19................................. R$ 77,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/10/19.................................R$ 31,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/10/19................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Cartões com os locais de prova do Enem já estão disponíveis
 Os cartões de 
confirmação de inscrição 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio Enem 2019 
já estão disponíveis. Entre 
outras informações, os 
estudantes têm acesso ao 
local onde farão o exame 
neste ano. As provas se-
rão aplicadas nos dias 3 e 
10 de novembro. 
 "A recomenda-
ção primeira é que o par-
ticipante imprima o cartão 
de confirmação e, aque-
les que precisam, impri-
mam a declaração de 
comparecimento e levem 
os dois para a aplicação 
do exame”, disse o diretor 
de Gestão e Planejamen-
to do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Murillo Gameiro.
 Uma vez saben-
do o local de aplicação, 
o diretor recomenda que 
os participantes façam o 
trajeto de casa até o lugar, 
para avaliar a duração do 
trajeto no dia da prova: “o 

Mega-Sena sorteia nesta 
quarta-feira prêmio de R$ 

34 milhões
 A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (16) prêmio de R$ 34 milhões. 
As seis dezenas do concurso 2.198 serão soreadas a partir das 20h (horário de 
Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no termina Rodoviário Tietê, na 
cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
 As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília, em qual-
quer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, 
com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.

Bolão da Mega-Sena
 Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, os apostadores po-
dem formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de 
cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país.
 Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada 
participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio 
individualmente.
 Os bolões para a Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota 
deve ser de, pelo menos, R$ 4, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, 
duas e no máximo 100 cotas.
 O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas 
lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guar-
dar o recibo 
para confe-
rir a aposta 
no dia do 
sorteio.
 Nesse 
caso, po-
derá pagar 
uma tarifa 
de serviço 
a d i c i o n a l 
de até 35% 
do valor da 
cota, a cri-
tério da lo-
térica.

Fonte: EBC

Produtores rurais poderão refinanciar 
dívidas com juros de 8% ao ano
 Produtores ru-
rais e cooperativas de 
produção que tiveram 
problemas climáticos ou 
de comercialização po-
derão ter acesso a uma 
nova linha de crédito 
para refinanciar a dívi-
da. Em reunião extraor-
dinária nessa terça-feira 
(15), o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) de-
finiu as condições para o 
novo financiamento.
 Nessa modali-
dade, chamada de com-
posição de dívidas, os 
bancos concedem novo 
crédito para a liquida-
ção integral de débitos. 
Ao todo, o governo vai 
oferecer até R$ 1 bilhão 
para a composição de 
dívidas de empréstimos 
de custeio e investi-
mento rural contratadas 
até 28 de dezembro de 
2017.
 Cada produtor 
só poderá contrair até 
R$ 3 milhões para a 
composição de dívidas, 
com juros efetivos de 
8% ao ano e prazo de 
pagamento de até 12 
anos. O beneficiário terá 
36 meses de carência, 
só começando a pagar 
a nova linha de crédito 
três anos depois da con-

participante deve conhe-
cer o trajeto até o local de 
prova, considerando que 
no dia da prova vai ter um 
trânsito mais complicado, 
e haverá várias pessoas 
participando do Enem. É 
bom que o participante 
conheça o trajeto e saiba 
o tempo que vai gastar de 
casa até o local da pro-
va.”.
 No dia do Enem, 
a dica é chegar no local 
com antecedência. Os 
portões abrirão às 12h, 
pelo horário oficial de Bra-
sília, e serão fechados às 
13h.
 O Cartão po-
de&nbsp;ser consultado 
na Página do Participan-
te, na internet, ou pelo 
aplicativo do Enem, dis-
ponível para download 
nas plataformas Apple 
Store e Google Play. Para 
acessar o Cartão, o parti-
cipante precisa informar a 
senha cadastrada na hora 
da inscrição no Enem 
2019. O Inep divulgou um 

vídeo orientando aqueles 
que perderam a senha 
sobre como recuperá-la.
 Os estudantes 
podem&nbsp;conferir, no 
Cartão, o número da sala 
onde farão o exame; a op-
ção de língua estrangeira 
feita durante a inscrição; e 
o tipo de atendimento es-
pecífico e especializado 
com recursos de acessibi-
lidade, caso tenham sido 
solicitados e aprovados; 
entre outras informações.

Declaração de compare-
cimento
 Segundo Gamei-
ro, além do cartão, o Inep 
disponibiliza hoje a&nbs-
p;declaração de compa-
recimento do primeiro dia 
do exame, que deverá 
ser levada no dia 3 de 
novembro. A declaração 
do segundo dia estará 
disponível a partir do dia 
4 de novembro e deverá 
ser usada no dia 10 de 
novembro. Essa declara-
ção precisa ser impressa 

e levada para a prova, 
quando será assinada 
pelo coordenador de local 
de prova.
 “Dependendo do 
regime de trabalho, algu-
mas pessoas têm plantão 
no final de semana e pre-
cisam de declaração para 
ter a falta abonada. São 

casos específicos”, diz. 
Essas pessoas, de acor-
do com o diretor, devem 
ficar atentas pois o Inep 
não irá fornecer o compro-
vante de presença após o 
dia da prova.
 O Enem 2019 
será realizado em 1.727 
municípios brasileiros. 

Cerca de 5,1 milhões de 
estudantes estão inscritos 
no exame.
 Quem já concluiu 
o ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar 
as notas do Enem para se 
inscrever no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em 

instituições públicas de 
ensino superior. Os estu-
dantes podem ainda con-
correr a bolsas de estudo 
pelo Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
e a financiamentos pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Fonte: EBC

tratação.
 Em nota, o Mi-
nistério da Economia in-
formou que a composi-
ção de dívidas pretende 

permitir que os produ-
tores e as cooperativas 
alonguem os prazos fi-
nanciamentos contrata-
dos anteriormente, cujo 

cronograma original de 
pagamento foi dificulta-
do por imprevistos cli-
máticos ou problemas 
na venda da produção.

Fonte: EBC


