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O Guia de Compras no Paraguai é uma publicação da Loumar Turismo, exclusiva para os clientes que
usam o serviço Leva & Traz. Editado pela IguWeb Soluções. (45) 3521 4041 | Anuncie neste Guia Converse
com Ney Morales (45) 9 9946 0698.
Os anúncios e ofertas realizados pelos parceiros comerciais são de responsabilidade exclusivamente dos anunciantes. Este Guia não pode ser comercializado.
É proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio, assim como a tradução ou difusão dos conteúdos deste material, salvo sob autorização expressa
do autor dos conteúdos.
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3º PISO DA GALERIA JEBAI CENTER
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COMPRAS o app que te dá crédito
extra e parcela suas compras
DESTINO IGUAÇU

em até
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x em reais!

Com PowerCredit, você consegue crédito rápido e fácil,
perfeito para suas compras em Ciudad del Este.
Tudo para você não ter preocupação durante suas compras.

Como funciona:
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Baixe o app no seu celular.

2

Faça o cadastro e solicite o seu
crédito. É rapidinho, em 2 minutos
você já recebe a aprovação.

3

Simule as parcelas, em reais.

4

Pronto, agora você já pode
utilizar o seu crédito nas
melhores lojas do Paraguai.

5

O primeiro pagamento é somente
depois de 30 dias*, e quando já
estiver de volta ao Brasil.

É rápido, fácil e seguro.
Baixe o nosso app e comece a comprar!

powercredit.com.br
*Em até 30 dias o boleto vai no seu e-mail cadastrado para pagamento.

7

Todos
os sábados degustação de
8 COMPRAS
produtos japoneses.
Te esperamos!
Pag.
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A maior loja de
produtos orientais
do Paraguai.

tokutokuya_py
tokutokuya.py
Seg à Sáb: 08 à 18h
Dom: 08 à 17h

Shopping Paris - 2º Adar
Cidade do Leste - PY
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DICAS E COTAS
PARAGUAY

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE TRAZER DO PARAGUAI PARA O
BRASIL, SEGUNDO OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:
Separamos as principais dúvidas de nossos convidados em relação à cota para
seu retorno ao Brasil. Atente-se às orientações.

LIMITE DE ISENÇÃO (COTA):
- US$ 500 por pessoa para quem retorna do Paraguai por via terrestre.
- O limite de isenção (cota) é pessoal e
intransferível (Não é possível comprar
um produto que custa US$1.000 e
apresentar dois donos para o produto).
- O limite de isenção (cota) é única e
exclusivamente para bagagem acompanhada (Não se pode despachar via
correios ou transportadoras).
- Menores (com CPF) tem direito a
cota (desde que os produtos sejam
compatíveis com a idade e para o uso
do menor).

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Se houver dúvidas, pergunte a um
de nossos anfitriões. Será sempre um
prazer ajudar.
Você pode conferir a lista completa
das regras que dizem O QUE PODE E
O QUE NÃO PODE TRAZER DO PARAGUAI PARA O BRASIL, SEGUNDO OS
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS acessando
o artigo em nosso blog através do QR
Code disponível nesta página ou pelo
endereço: https://goo.gl/CyFUWL

PODE TRAZER, MAS HÁ
LIMITAÇÃO PARA ENTRAR
NA COTA DE ISENÇÃO:
- Bebidas alcoólicas: 12 litros
- Cigarros estrangeiros: 10 maços
- Charutos ou cigarrilhas: 25 unidades
- Fumo: 250 gramas
- Bens com valor até US$ 5 - até 20
unidades, no máximo 10 idênticos.
- Bens com valor acima de US$ 5 - até
10 unidades, no máximo 3 idênticos.

OBSERVAÇÃO
Itens e quantidades permitidas para
compras não necessariamente serão compatíveis com as regras de
embarque para voos domésticos e/
ou internacionais da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Itens
como, Hoverboards, Scooters e Skates
elétricos, alguns modelos de Drones,
Celulares e Aparelhos que apresentam
interferência na rede sem fio, sem selo
de certificado da Anatel, podem ser
impedidos de serem embarcados e/ou
despachados pelas Cias aéreas.
Qualquer dúvida,
pergunte a um de
nossos anfitriões.
Será um prazer ajudar!

Confira as informações completas em nosso blog:
https://goo.gl/CyFUWL

DICAS E COTAS
FREE SHOPS FOZ
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Desde 2020, Foz do Iguaçu possui lojas francas terrestres (Free Shops) instaladas
em território nacional.
Com a instalação destas lojas, a cidade vem se consolidando como um dos mais
visitados destinos para quem busca turismo de compras.
O turista que visita Foz do Iguaçu, além da possibilidade de adquirir até U$ 500 em
produtos livres de impostos em Ciudad Del Este, no Paraguai ou Puerto Iguazú, na
Argentina, agora possui também uma cota extra de U$ $500 para comprar produtos sem pagar impostos nestas lojas instaladas do lado brasileiro da fronteira.

O QUE PODE E O QUE NÃO
PODE SER ADQUIRIDO EM LOJAS
FRANCAS DE FRONTEIRA:
Ao contrário das compras feitas no exterior, onde corremos o risco de comprar
itens que nem sempre são permitidos ou
quando são, podem precisar de autorização prévia de outros órgãos governamentais para entrada no país, todos os
produtos oferecidos em free shops (lojas
francas terrestres) podem ser adquiridos
e não possuem restrição de uso no Brasil.

LIMITE DE ISENÇÃO (COTA)
É possível adquirir até US $500 em produtos nas Free Shops (lojas francas terrestres)
a cada 30 dias, livre do pagamento de impostos. Essas compras podem ser fracionadas, feitas em dias e lojas francas diferentes e quando se atinge o limite de US $500,
o valor ultrapassado será taxado com base
no Regime de Tributação Especial (RTE).
Ao contrário das compras feitas no exterior,
a guia de recolhimento de imposto sobre
o valor que exceder o limite de isenção
(cota), é gerada na própria loja franca.
O limite de isenção (cota) para compras
em lojas francas terrestres (free shops) é

independente e não possui relação
com a cota para compras no exterior.
Fique atento: Menores de 18 (dezoito)
anos não poderão adquirir, ainda que
acompanhados, bebidas alcoólicas e
artigos de tabacaria. Mesmo não ultrapassando o valor do limite de isenção
(cota), há limitações quantitativas para
aquisição de bebidas alcoólicas ( 24
und, no máximo 12 iguais), charutos ou
cigarrilhas (25 und), fumo para cachimbo (250g) e no máximo 03 unidades de
relógios, máquinas, brinquedos, jogos
ou instrumentos elétricos ou eletrônicos.

FORMAS DE PAGAMENTO
As lojas francas terrestres instaladas
em Foz do Iguaçu vem oferecendo
a possibilidade de pagamento em
espécie (Reais) e/ou cartões de crédito
e débito (nacionais ou internacionais).
Algumas lojas oferecem inclusive a
possibilidade de *parcelamento nos
cartões de crédito.
*Verifique com cada loja a política de
parcelamento.
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Presentes
Finos
Presentes Finos

Utilidades domésticas em acrílico
Decoração interna e externa em resina e tecido
Vasos orientais

Calle Abay, entre Av. Monseñor Rodriguez y Adrian Jara
Ao lado do estacionamento da Cellshop
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Artigos natalinos
Porta retratos em MDF e resina
Bonecos de porcelana
Inﬁnity Group Paraguay

+55 45 991111815
+55 45 98314613
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T E R R A

NOVA
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liberty.duty
Foz do Iguaçu - PR
Cataratas JL Shopping
Av. Costa e Silva, 185 - Piso L2
45-999160463 I 45-999160436
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NOVIDADES

DO DESTINO

Tendências que vão do
clássico ao fashion…
Inspirando-se nas tendências que surgem em Milão, uma
das mais famosas capitais da moda no mundo, a Mylan
Eyewear trás a seu público no Paraguai criações únicas
com modelos de óculos e armações que vão do clássico ao
fashion. Você pode encontrar a Mylan em dois locais em
Ciudad Del Este. Na Galeria Jebai, onde está desde 2017 e
no Shopping Paris, onde mantém um showroom desde
2018.

A diversão não precisa parar…
Equipada com uma bateria incrível, com duração de até 20
horas, a JBL Charge 5 permite que você se divirta o dia todo,
noite adentro. A Charge 5 possui design à prova d’água, e
classificação IP67 de resistência à poeira para você levar
sua caixa de som para qualquer lugar. Já para adquirir, não
dá pra ir a qualquer lugar, né? Corre na Cellshop Importados Paraguai e garanta a diversão da família com produtos
de qualidade.

Fonte natural de vitamina B e E…
A cevada é rica em fibras, além de fornecer ômega 3, ômega 6 e ômega 9. É fonte natural de vitaminas B e E e rica
em minerais como cálcio, fósforo, potássio e magnésio. Na
Tokutokuya From Japan, do Shopping Paris, você encontra
diversas opções de cevada em pó, que podem ser adicionadas a seu chá, leite, água ou suco e que acrescentam um
sabor muito próximo ao da erva mate à sua bebida.
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Cannabis Essencial…
O óleo de semente de cânhamo possui altos níveis de vitaminas A, C e E e betacaroteno, e é rico em proteínas, carboidratos, minerais e fibras. Embora a associação seja quase
inevitável, o óleo de cânhamo usado em cosméticos não
vem da cannabis (com propriedades narcóticas), mas da
variedade irmã, o cânhamo (Cannabis sativa L).Além de inúmeras propriedades, o óleo de cânhamo alivia a inﬂamação
da pele com dermatite atópica, psoríase e eczema. A linha
Essential Hemp tem o óleo de cânhamo como ingrediente
principal, e você encontra essa linha completa na Nissei em
Ciudad Del Este.

Seu aliado no Beach Tennis…
Para jogadores que procuram um produto que os ajude
com as suas primeiras experiências jogando beach tennis,
a Drop Shot Tiger 1.0 é uma raquete que combina fibra de
vidro de resistência e elasticidade superior com a tecnologia
Eva Soft. Ela faz parte da linha recreacional da Drop Shot.
Oferecendo ótima potência, conforto e um grande sweet
spot, é ideal para jogadores iniciantes e intermediários que
estão em busca de uma raquete de baixo custo e que proporciona rápida evolução no esporte. A linha completa da
Drop Shot, você encontra na seção de artigos esportivos do
Shopping China em Ciudad Del Este.

Elegantes, confortáveis
e de alta qualidade
As camisas de linho da Dudalina são perfeitas para qualquer ocasião. Além de possuir a leveza do linho, elas contam
com muita sofisticação e versatilidade, graças a sua gola
removível que deixa a peça muito mais casual. Procurando
Dudalina com preços mais acessíveis? Não precisa nem sair
do Brasil, visite o departamento de moda da Cellshop Duty
Free, que fica dentro do Shopping Catuaí Palladium em Foz
do Iguaçu e confira todas as peças incríveis da Dudalina.
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UMA LOJA QUE VAI TE

SURPREENDER

WWW.BRANDSFORLESS.COM.PY
Av.Monseñor Rodriguez c/ Calle Abay - Telefono : (021) 226-677 Ciudad Del Este - Paraguay

VENHA CONFERIR - NÃO PERCA

Uma loja com as melhores marcas do mundo e com
preços baixo de verdade. São 5 andares com
produtos dos Estados Unidos e Europa. Roupas
femininas e masculinas, acessórios e utensílios
domésticos, produtos para decoração, brinquedos e
muito mais.

MAR

VENHA
VENHA CONFERIR
CONFERIR -- NÃO
NÃO PERCA
PERCA

VENHA CONFERIR
CONFERIR -- NÃO
NÃO PERCA
PERCA
VENHA

MARCAS POR MENOS MARCAS POR MENOS MARCAS POR MENOS MARCAS POR MENOS

POR MENOS
MENOS
MARCAS POR MENOS MARCAS POR MENOS MARCAS POR MENOS MARCAS POR

VENHA
VENHA CONFERIR
CONFERIR -- NÃO
NÃO PERCA
PERCA

OS
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WWW.BRANDSFORLESS.COM.PY
Ciudad Del
Del Este
Este -- Paraguay
Paraguay
Av.Monseñor Rodriguez c/ Calle Abay - Telefono : (021) 226-677 Ciudad

VENHA CONFERIR - NÃO PERCA

VENHA CONFERIR - NÃO PERCA

COM AS MELHORES
MARCAS DO MUNDO
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PARCELE
PARCELE

12x
12x

EMEM
ATÉ
ATÉ

mmylan
mmylan
www.mmylan.com
www.mmylan.com

SEMSEM
JUROS
JUROS
E SEM
E SEM
IOF IOF

x
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MEDIDAS DE
SEGURANÇA

PARA COMPRAS NO PARAGUAI

COMO FAZER COMPRAS
COM SEGURANÇA EM CDE:
INDO ÀS COMPRAS
- Evite fazer saques de valores nos bancos próximos da região da Ponte
Internacional da Amizade indo em direção a Ciudad Del Este, faça
isso antecipadamente.
- Ao adquirir dólares na casa de câmbio, evite notas antigas, riscadas e
amassadas. O dólar é a moeda oficial americana desde 1785. De lá pra cá,
a moeda sofreu algumas mudanças até chegar na cédula que conhecemos
hoje. Nos Estados Unidos, qualquer cédula de dólar é válida, seja ela de 1945
ou do ano passado. Em outros países porém, nem todas as notas antigas são
aceitas, principalmente as de 100$ anteriores a 1996. O principal motivo para
a não aceitação é o receio de falsificação e a falta de meios para comprovar
sua autenticidade.
- Utilize apenas transporte legal e homologado. Existem opções de transporte
coletivo, táxi e por agências. A Loumar Turismo inclusive, oferece a opção de
transporte “Leva & Traz” para Ciudad Del Este.
- Leve apenas o necessário. Evite bolsas grandes e mochilas nas costas.
- Faça uma pesquisa de valores dos itens que pretende adquirir. A maioria das
lojas em Ciudad Del Este possui site e disponibiliza lista de preços. Existem
também sites como o “Compras Paraguai” onde é possível pesquisar o valor
médio de muitos itens.
- Não aceite ajuda de terceiros e/ou supostos guias. Faça uma pesquisa
prévia sobre a localização das principais lojas, imprima mapas, faça anotações.
A Loumar Turismo disponibiliza para todos os passageiros do “Leva & Traz
Paraguai” um Guia de Compras Paraguai impresso e nele, existe um mapa
com as principais lojas destacadas, para que você possa se orientar sem a
ajuda desses supostos guias.
É muito importante ter em mente o custo médio dos produtos que você
pretende adquirir e tenha sempre em mente que, em Ciudad Del Este, ninguém
faz “milagres”. Pequenas variações de preço são aceitáveis e existem entre
uma loja e outra, mas grandes variações geralmente são indício de possível
golpe. Dê preferência sempre para as “grandes lojas”, que em sua maioria
tem muitos anos no mercado. Estas sabem que precisam zelar por suas
marcas e não vendem produtos falsificados.
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A pesquisa de preços via internet é muito importante para se ter uma noção
de preço médio, mas nem sempre as lojas mantêm os valores anunciados.
Isso acontece porque os valores dos produtos sofrem variações a cada
nova remessa recebida e essas remessas de mercadoria chegam mais de
uma vez por semana. A pesquisa pela internet é importante, mas nada
substitui a pesquisa “in loco”.
Não confunda os nomes das lojas. É comum encontrar em Ciudad Del Este
lojas com nomes parecidos e, às vezes, até mesmo igual, mudando apenas
algumas letras. Esta prática acontece para confundir os compristas e tirá-los
de lojas grandes e sempre muito indicadas por quem já foi ao Paraguai.

NO ATO DA COMPRA
Verifique se o item que aparece na nota de compra é aquele que você solicitou antes de efetuar o pagamento.
Ao retirar o produto no “Pacote” (geralmente no mesmo prédio, mas quase
nunca no mesmo andar do setor de vendas), verifique se o item não apresenta nenhum sinal de uso, risco ou amassado. Logística de transporte e
armazenamento sempre foi falha em Ciudad Del Este, onde o volume de
vendas é absurdo e muitos itens se danificam nesse processo. Não aceite
produtos com sinais de uso, riscos ou amassados. Se precisar de garantia
ou troca, esses fatores poderão impedir isso.
Verifique se todos os acessórios acompanham o produto. Muitas lojas
abrem os produtos para adicionar os selos de garantia antes da entrega e
erros humanos podem acontecer nesse processo, fazendo com que nem
todos os acessórios sejam colocados de volta na embalagem.
Após verificar todos os itens acima, não se esqueça de testar o produto. A
maioria das lojas “sérias” disponibilizam um local para teste, geralmente
próximo ao local de entrega. Testar o produto na loja evita 99,9% das chances de adquirir um produto defeituoso.
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A MAIOR REDE DE

CONTEÚDO
SOBRE FOZ
Nos siga

Aponte a câmera do celular

Comprove a inscrição
e ganhe brindes no

Café com Passagem

