Movimento
Combustível
Sem Imposto
Pelo povo contra o governo
Menos impostos e mais liberdade

Conteúdo
01
03

Situação atual
O Brasil vive a segunda década perdida em menos
de 40 anos. E a segunda foi mais perdida que a
primeira. O lockdown foi a pá de cal na combalida
economia do país.

Solução
Atráves da energia acumulada nas pessoas
faremos ao mesmo tempo a redução dos impostos
e da burocracia estatal em uma escala nunca vista
anteriormente.
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Oportunidade
Existe uma enorme energia acumulada nas
pessoas em forma de desejo de mudança e
descredito com o governo, políticos e burocratas.

Retorno
Ao injetarmos uma quantidade enorme de dinheiro
no setor produtivo e, com isso, mudar a vida de
200 milhões de brasileiros teremos um retorno
sólido e abundante.
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Governo Collor
começa abrir o
Brasil para o
exterior. E
começa a
mudança

Começa a
segunda década
perdida com o
crescimento sem
limites do Estado
brasileiro

O momento é
perfeito para uma
mudança
estrutural no
sistema.
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1ª Década Perdida

Plano Real

Ponto de virada

O gigantismo do
governo militar
começa a cobrar o
seu preço e a
economia inicia o
seu colapso

Com o plano Real
a economia se
torna mais
previsível e o
crescimento
retorna.

Nesse ano a
descrença no
sistema atinge
seu ponto máximo
com a eleição do
novo presidente

O Estado cresce
Crescer por crescer é a
ideologia da célula cancerosa.

A partir da proclamação da república, mas,
principalmente após a Segunda Guerra Mundial
o Brasil entrou na ideologia da célula
cancerosa: Crescer por crescer.

Governos criam Impostos
Governos correm para criar leis, elevar
gastos e aumentar impostos. Isso gera um
ambiente árido para a economia.

Impostos encolhem empresas
Segundo a Escola Austríaca de economia,
e nós corcodamos, quanto mais impostos
menos empresas.

Menos empresas mais governo
Como não existe vácuo a medida que as
empresas encolhem os governos e seus
programas crescem e o ciclo gira de novo.

02 Oportunidade
A grande insatisfação das pessoas

Existe uma opinião unânime entre as pessoas que os impostos
são altos demais para um retorno extremamente reduzido ou
para alguns: zero. Isso cria uma revolta na população.

Fim dos impostos
nos combustíveis

Uma solução prática e óbvia ao povo
Com a greve dos caminhoneiros ficou claro que o povo quer
mudanças e acha um absurdo ter que pagar impostos tão altos no
combustível. Esse acontecimento mostrou o caminho da mudança.

O crescimento econômico

O fim dos impostos nos combustíveis vai gerar uma quantidade de emprego, e
por consequência, riqueza consistente, que o Brasil nunca experimentou.

03 Solução
A grande insatisfação das pessoas

Revertendo o ciclo
Através do corte de gastos do governo e de impostos vamos dar
espaço para a riqueza voltar a florescer no Brasil.

Fim da estabilidade

Corte de gastos

Corte de impostos

Colocaremos 1
milhão de pessoas na
rua pela nossa PEC
Para realizar esses cortes precisamos
aprovar um Projeto de Emenda a
Constituição feita por nós mesmos.
O Estado não vai mudar por si próprio. Para isso
acontecer é preciso uma grande pressão popular
concentrada e duradoura.
Também não vamos deixar a cargo dos políticos criar a
legislação que precisamos. O Projeto de Emenda a
Constituição que vai realizar os objetivos do CSI já foi
escrita por nós mesmos.
Ao mobilizar 1 milhão de pessoas em prol dessa PEC
garantiremos sua aprovação. Na remota hipótese de
isso não acontecer vamos paralisar o país em greves
até que a vontade do povo seja atendida.

04 Retorno
Meta de 10x sobre o valor investido

Retorno sobre Investimento

Previsão de retorno em até 24 meses
O retorno sobre um investimento é proporcional ao
desaﬁo que esse investimento resolve. Nesse caso
resolveremos um desaﬁo que ninguém nunca resolveu
nos últimos 150 anos: a alta carga tributária. Isso é um
investimento de risco sem garantias.

Receitas de 1,4 bilhões ou mais

R$2 bilhões
Economizados por uma única empresa de aviação
O combustível signiﬁca 40% dos gastos de uma companhia
aérea. Metade disso é imposto. Com nosso movimento uma
única empresa de aviação vai economizar R$2 bi por ano.
Nosso pagamento vai ser um participação na economia que
essas empresas vão ter com o ﬁm dos impostos sobre os
combustíveis.

Quem lucra com o CSI

Grandes indústrias de
bebidas e alimentos:
Cargil, Ambev, BRF,
JBS, etc.
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ITAU, Bradesco,
Santander, XP, BTG.

Aviação,
transportadoras,
navegação, UBER, etc.
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Vale, CSN, BHP, etc.

Incríveis R$140 bi
de Mercado*

Nosso Movimento vai fazer com
que as empresas economizem
bilhões em combustíveis sem que
elas precisem fazer nenhum tipo de
investimento.

Essas empresas vão ter seu valor
de Mercado, EBTIDA, faturamento e
demais indicadores elevados de
uma maneira vultuosa sem
precisarem investor nada para isso.

Sem essa vitória trais empresas
continuarão com seu crescimento
limitado por esses impostos e por
órgãos como a Justiça do Trabalho,
o Ministério Público do Trabalho e a
Secretaria do Trabalho.

Tudo graças a massiva quantidade
de dinheiro que vai sair do setor
estatal para o setor produtivo.
É mais que legítimo que nós do CSI,
responsáveis por essa melhora,
tenhamos uma comissão sobre o
lucro que proporcionaremos a
esses empreendimentos.

* Total do corte de impostos

Investimento de R$16mi
al
Panﬂetagem, Uberdoor,
Vendas, Parcerias,
Eventos e Mega
Eventos

Facebook, Youtube,
Instagram e
Inﬂuencers.

Luciano Huck, Ivete,
Sandy, Adriana Lima,
Leonardo.

A pressão no DF sobre
deputados e
senadores.

R$16mi
Esse é um investimento de risco como qualquer outro,
sendo que no nosso caso isso nunca foi tentado antes.
Por outro ângulo quanto maior o risco e o grau de
inovação maior a possibilidade de retorno.
Não existe garantia de retorno.

Alocação
Uso racional do investimento
Com a nossa experiência de gestão desse tipo de
atividade vamos aplicar o dinheiro da forma que o seu
impacto seja máximo e com muito foco no objetivo.

Como nossa atividade é uma luta de todo o povo
as celebridades se engajam por um valor reduzido.

Nova PEC escrita por grandes constitucionalistas e
um grupo de pressão sobre o congresso.

Somos um movimento de rua e ações de massa na
rua são a nossa espinha dorsal e o nosso foco.

Internet
A internet é a base da sociedade. A mídia online é
necessária como apoio a mobilização de rua.

Direitos e deveres

Podem acompanhar os gastos mensais, participar
dos eventos, ativamente pressionar o congresso e
fechar contratos de Rebates

Intervir na criação de conteúdo ou mudança na lista de
cortes de gastos do governo, diretrizes políticas,
decisões estratégicas ou alocação de investimentos.

Gestão financeira de ações e eventos, criação de
conteúdo, recrutamento de pessoas, contratos de
Rebates e pressão no Congresso.

Contrair dívidas se pronunciar em nome dos
investidores ou revelar detalhes do investimento

Fale conosco agora e mude o Brasil
Csibr.org | contato@csibr.org | 21 970191618 | @CombustivelSemImposto

