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A carga tributária no Brasil é elevadíssima e isso incomoda a to-

dos inclusive a muitos políticos. Nossa função é aglomerar esse 

inconformismo e através dele, com a ajuda de eventos de arte 

(carnaval principalmente), colocar 1 milhão de pessoas na rua.

O fim dos impostos nos combustíveis vai gerar um crescimento 

econômico sem paralelo na história do Brasil. Milhões de brasi-

leiros terão uma vida melhor graças a essa mudança.

Muito investimento internacional será direcionado ao Brasil 

com a maior possibilidade de lucro e a nova liberdade econômi-

ca que teremos com o corte da burocracia na máquina estatal.

A MCSI foi criada com a missão 
de melhorar a vida de 200 milhões 
de brasileiros através do fim dos 
impostos nos combustíveis e 
redução da burocracia estatal

Uma empresa de 
soluções políticas 
para um país sem 
soluções políticas

Sambódromo | Fevereiro de 2019



@yancaferreira
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Em junho de 2018 se iniciava a caminhada do CSI. Ao longo 
de mais de dois anos de ativismo político acumulamos a 
experiência necessária em fazer mobilizações.

1 milhão de pessoas pelo fim dos 
impostos nos combustíveis

As pessoas querem mudança, mas, essa mudança precisa ser 

real e imediata na vida das pessoas para que elas abracem uma 

causa. O Movimento Combustível Sem Imposto é uma melhora 

imediata na qualidade de vida e no poder de compra das pesso-

as. É uma ideia simples, poderosa e muito fácil de ser explicada 

as pessoas. Toda dona de casa quer pagar menos imposto.

Cinelândia | Novembro de 2018
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Para podermos cortar 140 bilhões em impostos vamos 
cortar ao mesmo tempo 190 bilhões em gastos estatais.

Corte de R$190 bilhões no gasto do 
governo para termos espaço fiscal

Nossa proposta é feita com base em responsabi-

lidade e conhecimento da causa. Temos uma lista 

bem definida de cortes que envolve a demissão de 

funcionários estatais comissionados e concursa-

dos, retirada de regalias como os super salários 

acima do teto, e o fechamento de órgãos extrema-

mente nocivos para a liberdade economica e o em-

preendedorismo no Brasil como a Justiça do Traba-

lho, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público 

do Trabalho. Assim como a agência reguladora do 

setor a ANP - Agência Nacional do Petróleo. O país 

vai ter crescimento econômico sustetável por anos.

Barra da Tijuca | Junho de 2020

@jucortezi 
@itsprih 
@eduardaulrich 
@brunav_ 
@bianastari
@tamires.santana.blog
@luteless_ 
@wilmarapb
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2020 o ano da maior crise 
econômica desde sempre

A crise em que o Brasil e o mundo vai entrar é sem preceden-

tes. É o resultado de anos de gasto descontrolado, impostos e 

burocracia. A solução do Estado para a situação é gastar mais e 

cobrar mais impostos através de impressão de dinheiro. Alguém 

precisa fazer algo para mudar essa situação e esse alguém so-

mos nós do CSI. Vamos reduzir gastos e impostos além de dar 

mais liberdade econômica para os trabalhadores empreenderem 

com menos interferência da burocracia estatal.

As pessoas estão sem dinheiro e a dívida do Estado cresce 
sem parar. A solução dos políticos? Fazer mais dívida e tirar 
mais dinheiro das pessoas.
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@eduardaulrich em 
ação com o CSI na 
Barra da Tijuca - 
Julho de 2020
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E agora a máquina estatal começou 
a prender os empreendedores

A crise que se iniciou em 2020 vai levar a uma perda de patrimô-

nio sem paralelo. Nenhuma classe está imune a queda na qua-

lidade de vida. Essa perda, inimaginável há pouco tempo atrás, 

faz com que as pessoas queiram mudanças radicais. A eleição 

do atual presidente foi uma atitude radical. Como isso não foi o 

suficiente para a melhora as pessoas agora vão estar dispostas 

a um remédio mais forte. E isso inclui ir para a rua por um propó-

sito extremo. O CSI vai ser o canalizador dessa insatisfação.

Crise é oportuidade, pois, na crise o desespero leva as 
pessoas a tomar atitudes drásticas. O ano de 2020 abriu as 
portas para as mudanças que tanto o Brasil precisa.
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Se o líder está cheio de altas ambições e se ele persegue 

seus objetivos com audácia e força de vontade, ele vai 

conquistá-los apesar de todos os obstáculos.

Claus von Clausewtiz

@lagracc em ensaio 
para o CSI na Aveinda 
Brasil - Julho de 2020



10

Meta de faturamento de R$1,4 
bilhões dentro de 24 meses.

Antes da crise de 2020 as empresas brasileiras já viviam para 

pagar imposto. Com a crise a sobrevivência ficou algo imprevisí-

vel. Todos torcem por um milagre. O CSI é esse milagre. Nossa 

estratégia é firmar acordo com grandes empresas consumidoras 

de combustível para recebermos 50% da economia de apenas 

um ano gerada para a empresa através da vitória alcançada pelo 

nosso movimento. É razoável que eles dividam parte do lucro 

que vão receber sem fazer nada. Chamamos a isso de Rebate.

O CSI vai injetar na economia R$ 140 bi ao ano. É razoável 
capturar entre 0,5 e 3,0% desse valor. Isso é do interesse de 
grandes empresas e elas pagariam para ter esse lucro.

Avenida Paulista | Março de 2019
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A partir de certo ponto não há retorno

Esse é o ponto a ser alcançado

Franz Kafka

Ação de rua do CSI 
Maio de 2020 
Barra da Tijuca

@joanafalcao01 | @jessica_santoss_ | @candidotalitaa | @leticiadelimma | @itsprih | @bianastari | @wilmarapb
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O retorno do investimento é feito com base nas participações que a MCSI vai rece-
ber das empresas beneficiadas com o fim dos impostos nos combustíveis, como 
empresas aéreas e empresas de alimentos, que vão lucrar bilhões com a queda 
desse importante insumo sem fazer nada. Isso sem contar a valorização de merca-
do com a subida no preço das ações. 
 
 
Como as cotas serão remuneradas: 
 
Até o faturamento de R$300 milhões: 
50% para ser dividido entre os investidores das 60 cotas e 50% para o MCSI.  
 
O que ultrapassar o faturamento de R$300 milhões: 
15% para ser dividido proporcionalmente entre as 60 cotas e 85% para o MCSI.

Investimento

Previsão de retorno

60 cotas de R$250.000 | Total de R$15.000.000

Cenário otimista (3,0%)

Cenário intermediário (1,5%)

Cenário pessimista (0,5%)

R$ 757.500.000,00 (bruto)

R$ 442.500.000,00 (bruto)

R$ 232.500.000,00 (bruto)



@lisaguiars
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Fale conosco agora
E mude a vida de 200 milhões de brasileiros

csibr.org | contato@csibr.org | 21 - 981554672

Agende uma reunião com nosso time



Viver é a coisa mais rara do mundo

A maioria das pessoas apenas existe

Oscar Wilde

@luteless_ | @brunav_ | @itsprih | @wilmarapb


