
• As condições atmosféricas aos poucos mudam sobre as regiões 
paranaenses devido ao deslocamento de uma frente fria pelos es-
tados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há previsão de 
chuvas com raios principalmente na metade sul do Paraná.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
18/09/19................................. R$ 73,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/09/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/09/19................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Nota fiscal avulsa eletrônica vai mudar
 Os microempre-
endedores (MEIs) pa-
ranaenses devem ficar 
atentos para a mudan-
ça na nota fiscal que 
está programada para o 
próximo mês. A Recei-
ta Estadual do Paraná 
já desenvolveu a Nota 
Fiscal Avulsa Eletrônica 
- NFA-e (Modelo 55) que 
vai substituir a NFAe 
MEI (Modelo 1A) emitida 
pelos microempreende-
dores domiciliados no 
Estado para utilizar no 
trânsito de mercadorias.
 A partir do dia 
23 deste mês (segun-

da-feira), o novo modelo 
estará disponível no por-
tal restrito da Sefa/PR 
(fazenda.pr.gov.br), no 
ícone Receita/PR, para 
a realização de testes 
(Menu NFA-e (Modelo 
55) >> NFA-e TESTES.)
 O serviço trans-
mite a NFA-e para o am-
biente de homologação 
da NF-e, modelo 55, 
para que o microempre-
endedor efetue os testes 
necessários, sem valor 
jurídico.
 A emissão com 
efeitos jurídicos come-
ça a partir do dia 7 de 

outubro (Menu NFA-e 
(Modelo 55) >> NFA-e.). 
A partir de então, o ser-
viço transmite a NFA-e 
para o ambiente de pro-
dução da NF-e, modelo 
55, com objetivo de aco-
bertar as operações de 
mercadorias que por lei 
exigem documento fis-
cal.
 A NFAe MEI 
(Modelo 1A) continua-
rá ativa até o dia 31 de 
dezembro, simultanea-
mente com o novo mode-
lo. Mas a partir de 1º de 
janeiro de 2020 o micro-
empreendedor somente 

poderá emitir a NFA-e 
(Modelo 55) para aten-
der Legislação Nacional 
AjusteSINIEF007/2009   
que prevê este prazo 
para adequação da Nota 
Fiscal Avulsa à NF-e, 
modelo 55.
 Recomenda-se 
que os microempreen-
dedores efetuem os tes-
tes e migrem para NFA
-e (Modelo 55) o mais 
breve possível, para evi-
tar imprevistos de última 
hora; e para sanar pos-
síveis dúvidas em tempo 
hábil.

Fonte: aen.pr.gov.br

 A Junta de Serviço Mili-
tar de Alvorada do Sul convoca, 
os cidadãos da classe de 2001 
e anteriores que realizaram o 
alistamento militar, a se apre-
sentar para a Solenidade de 

Junta de Serviço Militar de
Alvorada do Sul convoca

cidadões para alistamento militar
Juramento a Bandeira Nacional 
e entrega dos Certificados de 
Dispensa de Incorporação no 
dia 25 de setembro de 2019 as 
14:00 horas no centro cultural 
Manoel Palma Cano “Cinema”.
 O cidadão que não 

comparecer, não recebera o 
Certificado de Dispensa Militar!
 Obs: Não usar boné, 
camiseta regata, chinelo, 
short ou bermuda.

Fonte:https://www.facebook.com/
alvoradadosul.pr.gov.br/


