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Produto é vendido em SP livremente; PF diz reprimir
contrabando 

MERCADO

Nas ruas de São Paulo, os cigarros paraguaios são
vendidos abertamente. Numa banca de jornal na pra-
ça PadreBento, no Pari (região central dacapital pau-
lista), não há cigarros brasileiros à venda, mas é
possível comprar um maço dos paraguaios Eight ou
San Marino por R$ 5. Um cigarro avulso casta R$
0,50.

Ali perto, no Brás, um vendedor monta uma ban-
quinha diariamente na calçada, no cruzamento da
avenida Rangel Pestana com a rua Maria Marcolina,
em uma região de comércio popular.

Vende pacote com dez maços de Eight por R$ 30, ou
R$3 cada um, quando no Brasil o mínimo previsto
em lei é de R$ 5. Costuma chegar no final da manhã,
quando o risco de uma batida policial é mais remoto.

"O que dá dinheiro é contrabando", disse ele, que não
quis revelar o nome, enquanto policiais militares, a
poucos metros, faziam uma patrulha a pé, sem in-
comodar as dezenas de ambulantes que vendiam de
aparelhos eletrônicos a camisas de futebol.

Segundo o camelô, a mercadoria chega se-
manalmente à região de Santo Amaro (zona sul), on-
de ele vai buscá-las.

A Polícia Federal diz que os produtos chegam a São
Paulo em caminhões-baú, que ficam no interior do
Paraná aguardando serem abastecidos por atra-
vessadores que trazem o produto do outro lado da
fronteira.

"Os cigarros entram no Brasil de forma fracionada,
para minimizaro prejuízoem casodeapreensão", diz
Fábio Tamura, delegado-executivo da Policia Fe-
deral em Foz do Iguaçu.

Há diversas rotas de contrabando. Por Foz, os atra-

vessadores usam pequenas canoas a remo à noite,
aproveitando o fato de o rio Paraná ter apenas 400
metros de largura.

Cerca de 200 km ao norte, a região de Guaíra (PR)
também é usada, com a travessia pelo lago de Itaipu,
que é mais demorada, mas com mais possibilidades
de despistar a fiscalização. Uma minoria também se
aventurapela fronteira terrestre em PontaPorã (MS).

"Usamos de tudo: informantes, infiltração de po-
licial, pessoal escondido na base ao lado do rio", diz
Tamura.

Apreensões decigarros sâo rotineiras,masmuitos fu-
ram o bloqueio e entram em São Paulopor Presidente
Prudente, seguindo em geral até Ourinhos e depois
rumo à capital paulista, de onde sâo distribuídos para
várias partes do Brasil

Segundo o delegado, há maior boa vontade do go-
verno paraguaio em coibir o contrabando desde a saí-
da de Cartes da Presidência, no ano passado, mas
operações conjuntas dos dois países são pra-
ticamente inexistentes.

"A lei deles de lavagem de dinheiro não é tão avan-
çada como a nossa. Lá, a polícia não pode requerer
uma operação aoJudiciário, como aqui. Tem de levar
ao Ministério Público antes, o que torna tudo mais
lento", declara.

As quadrilhas que trazem o cigarro ao Brasil operam
nos dois países e incluem doleiros para pagamentos
internacionais. Em geral, diz o delegado, a rota do ci-
garro é usada como teste para o contrabando de mer-
cadorias mais perigosas.

"O cigarro é até mais prejudicial do que outros ilí-
citos. Uma rota aberta por cigarro é usada para levar
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drogas, armas e agrotóxicos", diz.

Segundo a Receita Federal, foi aprendido em 2019 o
equivalente a R$ 398 milhões em cigarros pa-
raguaios, ou 10,5% a menos do que em 2018.

"Há vários fatores que influenciam esse decréscimo,
dentre eles mudanças de pontos de entrada de mer-
cadorias ilegais, mudanças de rotas e diminuição de
entrada de produtos ilegais, entre outros", afirmou a
Receita em nota.

Umadificuldade decoibir o comércio ilegal, diz o ór-
gão, é o fato de as rotas usadas serem as mesmas do
comércio legal, sendo impossível fiscalizar os mi-
lhares de veículos que circulam pelas estradas.

Os cigarros paraguaios não pagam imposto de im-
portação, em razão das regras do Mercosul, mas têm
que se submeter a regras de órgãos como Anvisa(
Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Secex
(Secretaria de Comércio Exterior). Por isso, re-
correm ao contrabando.

Nas contas do Etco, a evasão tributária pelo con-
trabando do cigarro paraguaio foi de R$ 12,2 bilhões
em 2019, dinheiro que deixou de ser arrecadado pela
perda de mercado do produto brasileiro.

O instituto defende um reescalonamento tributário
no Brasil, baixando imposto de marcas mais baratas,
para que possam concorrer com o produto con-
trabandeado, eaumentando odeversões premiumpa-
ra compensar.

"O mercado brasileiro [de cigarros] é dominado pelo
contrabando do Paraguai. A ponto de haver a
falsificação de cigarro paraguaio aqui no Brasil",
afirma Edson Vismona, presidente do Etco.

O instituto segue pressionando o Congresso do país
vizinho para que aumente os impostos por lá. "Até o
governo Cartes, era vetada qualquer menção na re-
lação Brasil-Paraguai ao contrabando. Com a mu-

dança de presidente, ao menos esse tema entrou na
pauta", diz Vismona.

Em março, o Ministério da Justiça criou um grupo de
trabalhopara discutir a redução de tributos do cigarro
brasileiro, para que possa competir em preço com o
paraguaio.

Houve quatro reuniões até junho. O ministério se co-
loca contra a redução do imposto brasileiro e a favor
do aumento do casto no país vizinho.

"Sem um aumento dos custos gerais de produção do
cigarro ilegal, qualquer redução dos tributos do ta-
baco no Brasil tendería a ser inócua, considerando a
possibilidade de redução do valor do cigarro con-
trabandeado para patamares mais abaixo dos atual-
mente praticados", afirmou, em nota.

O ministério afirmaquecriou o programa Vigia, para
barrar a entrada de contrabando no país. Em 2019, até
o dia 10 de dezembro, foram apreendidos 28,5 mi-
lhões de maços de cigarros contrabandeados.

-

Empresa paraguaia diz que imposto do Brasil que é
alto

A Tabesa, principal empresa de cigarros paraguaia,
afirmou, em nota, que não tem relação com o con-
trabando de seus produtos para o Brasil. "O controle
de aduanas eo trânsito fronteiriço de produtos que in-
gressam no Brasil competem exclusivamente ao Es-
tado brasileiro."

A empresa afirma ser uma indústria de cigarros que
opera legalmente no Paraguai, com 90 mil pontos de
venda no país e receitas que são declaradas e pagam
tributos.

Sobre os impostos para o setor no Paraguai, a Tabesa
diz que "não são baixos, são moderados". "O pro-
blema é que no Brasil eles são excessivamente ele-
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vados", declara, afirmando que é uma das maiores
contribuintes tributárias do país vizinho.

"Às associações empresariais no Brasil eno Paraguai
cabe defender seus legítimos interesses, buscando
que os impostos sejam justos e adequados para que
sua atividade seja rentável e sustentável", diz a Ta-
besa.

A nota afirmaainda queo ex-presidente Horacio Car-
tes é acionista da Tabesa, mas não desempenha ne-
nhuma função de direção ou administração na
empresa.

-

O cigarro é até mais prejudicial do que outros ilícitos.
Uma rota aberta por cigarro é usada para levar dro-
gas, armas e agrotóxicos

Fábio Tamura

delegado-executivo da Polícia Federal em Foz do
Iguaçu

-

R$398 milhões em cigarros paraguaios foram
apreendidos no Brasil em 2019, 10,5% a menos do
que no ano anterior
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Mais lidas Mais lidasUma ceia prática e deliciosa (Camila Pifano) Uma ceia prática e deliciosa
(Camila Pifano)

Turismo rural na Mata Sul Turismo rural na Mata SulBom Sucesso: Alberto acorda desmemoriado. Confira o resumo deste
sábado (Foto: Reprodução/TV Globo) Bom Sucesso: Alberto acorda

desmemoriado. Confira o resumo deste sábado (Foto: Reprodução/TV
Globo)

Amor de Mãe: Magno comunica a Leila que deseja se casar com Betina.
Confira o resumo deste sábado (Foto: Reprodução/TV Globo) Amor de

Mãe: Magno comunica a Leila que deseja se casar com Betina. Confira o
resumo deste sábado (Foto: Reprodução/TV Globo)

Éramos Seis: Lola proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde. Confira o
resumo deste sábado (Foto: Reprodução/TV Globo) Éramos Seis: Lola
proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde. Confira o resumo deste

sábado (Foto: Reprodução/TV Globo)

Últimas ÚltimasNo Brasil, Operação Lava Jato denuncia ex-presidente paraguaio Cartes
(Foto: Eric Piermont/AFP) No Brasil, Operação Lava Jato denuncia

ex-presidente paraguaio Cartes (Foto: Eric Piermont/AFP)

Papa Francisco pede mudança à Igreja em um Ocidente em processo de
descristianização (Foto: Andreas Solaro/AFP) Papa Francisco pede

mudança à Igreja em um Ocidente em processo de descristianização (Foto:
Andreas Solaro/AFP)

Bolsonaristas são os que mais aprovam deputados e senadores, diz
Datafolha (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado) Bolsonaristas são os que

mais aprovam deputados e senadores, diz Datafolha (Foto: Jonas
Pereira/Agência Senado)

OAB protocola ação contra medida que isenta hotéis de taxa sobre músicas
nos quartos (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) OAB protocola ação
contra medida que isenta hotéis de taxa sobre músicas nos quartos (Foto:

Marcos Oliveira/Agência Senado)

Dono da Havan critica obrigação de instalar piso tátil para cegos em loja
(Foto: Reprodução/Facebook) Dono da Havan critica obrigação de instalar

piso tátil para cegos em loja (Foto: Reprodução/Facebook)

Mais
lidas
Mais
lidas

Uma ceia prática e deliciosa (Camila Pifano) Uma ceia prática e
deliciosa (Camila Pifano)

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma
ação contra a medida provisória que desobriga hotéis
e navios de cruzeiro de pagar direitos autorais por
músicas executadas em seus quartos. A Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) foi apresentada ao
STF na sexta-feira (20). Assinada por Bolsonaro, a
MP de número 907 acaba com "a arrecadação e a dis-
tribuição de direitos autorais a execução de obras li-
terárias, artísticas ou científicas no interior das
unidades habitacionais dos meios de hospedagem e
de cabines de meios de transporte de passageiros ma-
rítimo e fluvial".De acordo com o documento as-
sinadopelo presidentedaOAB,Felipe Santa Cruz, "a
questão da exploração de direitos autorais em quar-
tos e cabines já está pacificada em nossos tribunais".
Segundo aação, se no Judiciárioaquestão já está apa-
ziguada, uma medida provisória não configura "a
melhor medida para o necessário debate democrático
da matéria".O caminho mais adequado, portanto, se-
ria a tramitação de projeto de lei no Congresso Na-
cional -atualmente tramitam no Senado dois
projetos, " devidamente instruídos para deliberação
em Plenário". Segundo o Escritório Central de Ar-
recadação e Distribuição, o Ecad, com a mudança, a
classe artística pode perder recolhimentos que che-
gam a R$ 110 milhões por ano.
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