Sumário Executivo
A empresa de soluções políticas

Somos uma profecia virando realidade

Rio de Janeiro, 2021
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Uma empresa de
soluções políticas
para um país sem
soluções políticas
A MCSI foi criada com a missão
de melhorar a vida de 200 milhões
de brasileiros através do fim dos
impostos nos combustíveis e corte
de gastos estatais.
A carga tributária no Brasil é elevadíssima e isso incomoda a todos 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 brasileiros 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 econômica que teremos com o corte da burocracia na máquina estatal.
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Cinelândia | Novembro de 2018

1 milhão de pessoas pelo fim dos
impostos nos combustíveis
Em junho de 2018 se iniciava a caminhada do CSI. Ao longo
de três anos de ativismo político acumulamos a experiência
necessária em fazer mobilizações.
As pessoas querem mudança, mas, essa mudança

vida e no poder de compra das pessoas. É uma ideia sim-

precisa ser real e imediata na vida dessas pessoas para

ples, poderosa e muito fácil de ser explicada as pessoas.

que elas abracem uma causa. O Movimento Combustível

Toda dona de casa quer pagar menos imposto.

Sem Imposto é uma melhora imediata na qualidade de
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Corte de R$190 bilhões no gasto do
governo para termos espaço fiscal
Esses cortes serão feitos através de PEC (Projeto de
Emenda a Constituição) escrito por nós mesmos
Nossa proposta é feita com base em responsabili-

economica e o empreendedorismo no Brasil como

dade. Temos uma lista bem definida de cortes que

a Justiça do Trabalho. Todos esses cortes serão

envolve a demissão de funcionários estatais comis-

feitos através da nossa PEC que será votada e

sionados e concursados, retirada de regalias como

aprovada por meio de 1 milhão de pessoas na rua

os super salários acima do teto, mais o fechamento

pressionado a Congresso. Caso esse se recuse a

de órgãos extremamente nocivos para a liberdade

fazê-lo nós vamos paralisar o país.

Barra da Tijuca | Junho de 2020
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2021 o ano da maior crise
econômica desde sempre
As pessoas estão sem dinheiro e a dívida do Estado teve
crescimento record em 2020. A solução dos políticos? Fazer
mais dívida e imprimir mais dinheiro.
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A crise em que o Brasil e o mundo vai entrar é sem

mudar essa situação e esse alguém somos nós do Movi-

precedentes. É o resultado de anos de gasto descontro-

mento Combustível Sem Imposto. Vamos reduzir gastos

lado, impostos e burocracia. A solução do Estado para a

e impostos além de dar mais liberdade econômica para

situação é gastar mais e cobrar mais impostos através

os trabalhadores empreenderem com menos interferên-

de impressão de dinheiro. Alguém precisa fazer algo para

cia da burocracia estatal.

Paralisamos a via mais importante
da 2ª maior economia do Brasil
Com quase mil carros de aplicativos apoiando o CSI através
do nosso adesivo no vido traseiro, nosso movimento, em um
feito notável, paralisa a Avenida Brasil.
Pela primeira vez na história do país uma carreata

to cresce diariamente com cada vez mais adesões

contra o Estado e a favor do povo paralisa a via

a nossa causa. Em breve vamos ter capacidade

mais importante da 2ª maior economia do Brasil.

de paralisar todo o país caso nossa PEC (Projeto

Em uma união com o sindicato dos motoristas de

de Emenda a Constituição) que extingue todos os

aplicativos, caminhoneiros e várias outras associa-

impostos sobre todos os combustíveis em todo o

ções. Isso foi somente o começo. Nosso movimen-

país, não seja aprovada.

Avenida Brasil | Maio de 2021
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E agora a máquina estatal começou
a prender os empreendedores
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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A crise que se iniciou em 2020 vai levar a uma perda de

há pouco tempo atrás, faz com que as pessoas queiram

patrimônio sem paralelo. Nenhuma classe está imune

mudanças radicais. O CSI é a mudança radical e imediata

a queda na qualidade de vida. Essa perda, inimaginável

que as pessoas precisam e pedem por.

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
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Ação de rua | Março de 2021

Somos um empreendimento de
risco extremamente ousado
Em 500 anos de Brasil nunca ninguém ousou tentar o
que estamos fazendo. Não existem garantias. Todavia, se
vencencermos, o seu retorno será astronômico.
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Para imvestir no CSI é importante ser visionário e ousa-

sado. Todavia, quanto maior o risco, maior a recompen-

do. Não existem garantias de retorno. Não existem nem

sa. A vitória do CSI vai mudar o curso da história e fazer

empreendimenntos aos quais podemos copiar, pois, é a

a sua empresa, seja lá qual for, crescer e lucrar como

primeira vez que um grupo de pessoas tenta algo tão ou-

jamais conseguiria em nenhuma circunstância.

Como seu investimento vai ser
remunerado pelo CSI
O CSI vai fazer contratos no regime ad exitum com as
empresas que terão seus lucros multiplicados com o fim dos
impostos sobre a matéria prima combustível.
As empresas são remuneradas pela escala do

co que essas taxas sejam abolidas. A estratégia

desafio que elas a resolvem. O desafio de cortar

do CSI é fechar contratos de remuneração, rebates,

impostos na escala de R$140 bilhões será muito

em caso de sucesso. Certamente muitas empresas

bem remunerado caso alguém o solucione. No âm-

estariam dispostas a dividir conosco ao meio os

bito dos combustíveis existem milhares de grandes

lucro auferidos nos dois primeiros anos após o fim

empresas que possuem todo o interesse econômi-

dos impostos sobre os combustíveis.

Aeroporto Santos Dumont | Maio de 2021
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Avenida Paulista | Março de 2019

Meta de faturamento de R$1,4
bilhões dentro de 24 meses.
O CSI vai injetar na economia no mínimo R$ 140 bi ao ano. É
razoável capturar entre 0,5 e 3,0% desse valor. Temos anos
de experiência em vendas para grandes empresas.
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A direção do CSI tem quase duas décadas de experiência

quando tivemos dois recuros: dinheiro para montar uma

de vendas para grandes empresas. Nós podemos fechar

equipe de vendas e projeção na mída. Os dois estão ao

contratos de rebates com essas grandes empresas

nosso alcance. Basta termos o investimento necessário.

Ação de rua
Maio de 2020
Barra da Tijuca

A partir de certo ponto não há retorno
Esse é o ponto a ser alcançado

Franz Kafka
@joanafalcao01 | @jessica_santoss_ | @candidotalitaa | @leticiadelimma | @itsprih | @bianastari | @wilmarapb
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Investimento
64 cotas de R$250.000 | Total de R$16.000.000

Previsão de retorno
Cenário otimista (3,0%)
R$ 757.500.000,00 (bruto)
Cenário intermediário (1,5%)
R$ 442.500.000,00 (bruto)
Cenário pessimista (0,5%)
R$ 232.500.000,00 (bruto)
O retorno do investimento é feito com base nas participações que a MCSI vai receber 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. Isso sem contar a valorização de mercado com a subida
no preço das ações.
Como a nossa vitória vai injetar 140 bilhões ao ano no setor produtivo é razoável
esperar uma captação de até 3% de toda essa riqueza gerada.

Como as cotas serão remuneradas:
Até o faturamento de R$320 milhões:
50% para ser dividido entre os investidores das 64 cotas e 50% para o MCSI.
O que ultrapassar o faturamento de R$320 milhões:
15% para ser dividido proporcionalmente entre as 64 cotas e 85% para o MCSI.
Exemplo para a meta de 1% - R$1,4 bilhões
50% sobre R$320milhões = R$160milhões
15% sobre a diferença = 1,4 - 0,32 = R$1,08bi = R$162milhões
Total = 160 + 162 = R$322milhões = 20x o valor investido
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Fale conosco agora
E mude a vida de 200 milhões de brasileiros

Aterro do Flamengo | Junho de 2021

Agende uma reunião com nosso time
csibr.org | contato@csibr.org | 21 - 970191618
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Viver é a coisa mais rara do mundo
A maioria das pessoas apenas existe

Oscar Wilde

