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Duas quadras separam a
rua 25 de Março, o mais tradi-
cional ponto de venda de
mercadorias piratas de São
Paulo, da esquina das ruas
Barão de Duprat e Miguel
Carlos. É lá, rodoviária imagi-
nária, que 150 homens e mu-
lheres esperam, sentados no
chão da calçada imunda, por
três ônibus clandestinos que
os levarão para Foz do Igua-
çu (a 1.070 km de distância),
fronteira com o Paraguai.

Ninguém carrega malas.
Só bolsas com o essencial:
pente, escova de dentes, ce-
lular, pacote de bolachas pa-
ra aguentar as 14 horas de
viagem e um calmantezinho,
queninguém é deferro.

Se tudo der certo (isto é, a
Polícia Federal deixar), a tur-
ma voltará cheia de pacotes.

São os sacoleiros do Para-
guai, mas pode chamar de
“muambeiros” —eles não se
ofendem. A categoria mur-
cha em época de dólar caro e
viceja quando a moeda ame-
ricana despenca de preço,
como agora. Na sexta-feira, o
dólar fechou a R$1,728.

Donos de ônibus clandes-
tinos e agências de viagem
que operam a rota do desca-
minho paraguaio estimam
em 30% o crescimento das
viagens de bate-e-volta de
Foz do Iguaçu-Ciudad del Es-
te (na fronteira), do ano pas-
sado para cá.

A loira tingida Marcia vai
duas vezes por semana, às
terças e sextas-feiras. Espe-
cializou-se em cremes Victo-
ria’s Secret, que compra por
US$ 9 (R$ 15,55) e vende por
R$ 50. O japonês Ronaldo vai
três vezes por semana. Sua
área são os artigos para cabe-
leireiros —chapinhas e seca-
dores, entre os principais,
margem de lucro de 40%.
Com cara de baterista heavy
metal, o quase obeso André,
de bermudas, focalizou o
mercado das bandas de gara-
gem. Vai ao Paraguai em
busca de microfones profis-
sionais, lucro de 110%.

A reportagem da Folha se
apresenta como iniciante na
atividade. Há outros neófitos
no ônibus —vão prospectar
seus próprios mercados.

Matheus, cara de mole-
que, boné do São Paulo, es-
pecializado em acessórios
para Playstation, sugere:
“Para quem está começando,
omelhor é ir de cobertor”.

“Cobertor, no verão?”,
pergunta a reportagem. “Co-
bertor é um sucesso. Todo
mundo quer um desses chi-
neses. São superlevinhos e
esquentam muito, além de
serem decorativos”, diz ele.

Compra-se o de casal por
US$ 25 (R$ 43) e vende-se no
Brasil por R$ 150 —lucro de
R$ 107 por unidade, 248% so-
breo capital investido.

Na noite da última terça-
feira, uma blitz da Receita Fe-
deral na Galeria Pajé (templo
da pirataria na rua 25 de Mar-
ço) atrasa toda a programa-
ção dos viajantes.

Com medo de serem fla-
grados pelos agentes fede-
rais, motoristas e ônibus
clandestinos desaparecem.

Materializam-se às 20h58,
três horas depois do combi-
nado. Em cinco minutos, to-
dos os passageiros estão aco-

modados, sem overbooking
—e olha que as passagens
nem sequer são emitidas; é
tudo combinado e organiza-
do por uma mulher fortona,
prancheta debaixo dobraço.

Os clandestinos custam a
partir de R$ 60 para ir ou vol-
tar. Essa é a tarifa paga pelos
passageiros experientes. Ma-
rinheiros de primeira viagem
pagam tarifa maior: R$ 100.
Os ônibus de linha são, é cla-
ro, mais caros —R$ 114,50
por trecho.

CORRERIA
Por causa do atraso, não

haverá nenhuma parada no
meio do caminho. O objetivo
é chegar ao destino antes das
11h do dia seguinte, fazer as
compras o mais rápido possí-
vel e pegar o ônibus de volta
às18h. Uma correria.

Assim que a viagem come-
ça, a especialista em Victo-
ria’s Secret, aparentando 45
anos, logo se anima com o
garotão Marçal, 20 e poucos,
fixado em amplificadores au-
tomotivos. Os dois trocam so-
noros beijos durante a via-
gem, interrompidos apenas
pelos sobressaltos com a pre-
sença dos trailers da Receita
Federal, pelo caminho.

“Oba, está fechado”, co-
memora a família adventista
ao ver o trailer desativado,
parado em um posto da Polí-
cia Rodoviária.

“Vai nessa. Amanhã, na
volta, o ‘barracão’ estará
aberto”, afirma o experiente
“passador” de produtos para
cabeleireiros.

FISCALIZAÇÃO
A Receita Federal apreen-

deu neste ano US$ 96 mi-
lhões (R$ 166 milhões) em
mercadorias irregulares do
Paraguai. O total é 29,4% su-
perior ao do mesmo período
doano passado.

Também fez 38,58% mais
operações de fiscalização,
passando de 1.068 operações
no primeiro semestre de
2009 para 1.480 em igual pe-
ríodo de 2010.

Em números absolutos, a
repressão pareceu avançar.
Mas a sonegação fiscal avan-
çou em igual proporção, con-
forme indica o aumento no
número de viagens de
muambeiros.

“O resultado é que a Recei-
ta está apenas correndo atrás
do prejuízo”, diz um funcio-
nário do posto aduaneiro lo-
calizado bem em cima da
ponte sobre o rio Paraná,
fronteiraBrasil-Paraguai.

Para despistar a fiscaliza-
ção, os muambeiros ficam
em um vai-e-vém insano so-
bre a ponte. Compram a mer-
cadoria no Paraguai, desem-
balam-na (para reduzir o ta-
manho) e atravessam-na pa-
rao ladobrasileiro.

Guardam em um dos mais
de cem guarda-volumes de
Foz, e voltam para mais com-
pras —evitam, assim, cha-
mar a atenção dos funcioná-
rios da aduana.

Já do lado brasileiro, a
preocupação é evitar os ho-
mens da Receita. Se encon-
trarem bagagemnão declara-
da, de valor superior a US$
300 (o limite para compras
que passam pela fronteira
terrestre),é apreensãocerta.

A fiscalização pode acon-
tecer em qualquer ponto da
viagem. Atravessadores ex-
perientes apelam para bate-
dores: de moto ou em carros,
eles vão na frente dos ônibus.
Deparando-se com trailers
da Receita Federal e com fis-
cais em ação, os batedores te-
lefonam para os celulares de
quem os contratou e avisam:
“Desce que sujou!”

Às 23h50 de quinta-feira,
ônibus lotado fazendo a via-
gem de volta, homens da Po-
lícia Federal instalados no
posto da Polícia Rodoviária
de Peabiru (334 km de Foz)
mandam parar. No porta-ma-
las, descobrem um carrega-
mento de perfumes sem nota
fiscal e nem pagamento de
imposto. É PT, “perda total”.
Gisele, dona da muamba,
chora e reclama que não a
avisaram da blitz. Ela termi-
na a viagem a bordo de um
Lexotan. Os outros passagei-
ros fingem dormir.

Com real forte, agências e donos de ônibus clandestinos estimam em
30% aumento30% aumento30% aumentode viagens de sacoleiros; Receita amplia fiscalização
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Sacoleiros carregam pacotes em rua de Ciudad del Este, zona franca paraguaia que faz fronteira com Foz do Iguaçu

Compradores desempacotam mercadorias para facilitar transporte na galeria Lai Lai, das mais concorridas na cidade

Receita Federal apreende mercadorias de sacoleiros em Peabiru, a 334 km da fronteira

OS OITO HITS DA MUAMBA Preços médios, em R$

Paraguai

Brasil

Cadeirinha para criança

80

225

Paraguai

Brasil

Pneus Bridgestone
(para Hilux, quatro colocados)

1.200

2.700

Paraguai

Brasil

Cobertor chinês

43

150

Paraguai

Brasil

Body Lotion da
Victoria’s Secret

15

até 50

Paraguai

Brasil

Brinquedo Jepp Mp3
com controle

143

300

Paraguai

Brasil

Câmera Sony Cybershot
10 Megapixels

670

até 2.000

Paraguai

Brasil

GPS Foston

164

289

Paraguai

Brasil

HD Samsung 500 Gb

81

130


