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Emilio também fazia esses trajetos tal qual qualquer caminhoneiro
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Desde 03/2013 Posto Irmãos Dalçoquio e Santa Rosa foram arrendados para Rede SIM de Postos. 

O nome: “Santa Rosa” é em homenagem a matriarca da família Dalçoquio: Rosa Orsi Dalçoquio. 
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*nessa época Márcia era caminhoneira na distribuição de combustíveis na T.Dalçoquio
pela Petrobrás e mãe de 2 filhos.



















ESSAS MEDALHAS NÃO SE COMPRA... SE CONQUISTA 



























Nasce em novembro de 2018 em Itajaí-SC





















Sugestão de aplicação (não obrigatória) 



Eis as 12 Propostas/ações 

para tirar a nação 
Brasileira da escuridão



1- Reforçar a segurança ao máximo nas nossas 10 fronteiras

2- Revisão do Pacto Federativo (mais Brasil menos Brasília) 

3- Urna eletrônica auditável na contagem de votos

4- Extinção da Comissão da Verdade e suspenção da “Bolsa Ditadura” para comunistas

5- Defender a liberação do porte legal das armas

6- Livre escolha sexual sem ideologia de gênero ou depravação sexual

7- Tratar o Comunismo igual ao Nazismo

8- Inclusão do conteúdo programático Conservador de Direita nas Escolas e Universidades e 
fim das Cotas Raciais

9- Apoiar iniciativa privada e o livre comércio

10- A LUX apoia a manifestação dos lideres religiosos que tem a posição CONTRÁRIA a políticos 
e partidos que apoiam regime e ideologia COMUNISTA

11- Que o STF seja STF 

12- Preparar/capacitar os nossos filhos para um mundo mais livre, seguro e próspero sem 
intervenção do Estado protegendo as tradições e  os valores familiares conservadores

Associação Lux Brasil Nº de Inscrição 32.736.116.0001/80 Última atualização 01/07/2020



01 – Reforçar a segurança ao máximo nas nossas 10 fronteiras:

10 
fronteiras 

abertas

-

-

- 11 Estados



A MAE (Marinha, Aeronáutica, Exército) deve impedir
que o inimigo entre pelas 10 fronteiras com:
▪ Drogas, 
• Armas, 
• Contrabando, etc

Dessa forma caíra aproximadamente 60% das ocorrências das Policias:  Militar, 
Civil, Federal, Rodoviária e Ambiental . 
Consequentemente essas Policias teriam melhores condições de atender e 
proteger a demanda do povo Brasileiro.

Portanto é fundamental que a MAE participe muito mais       na rotina sócio politica 
a nível municipal e estadual.
Antes que a rotina sócio politica expulse a MAE do Brasil (vide Venezuela).

Que todos os militares e policiais, de todas as esferas, recebam o devido suporte jurídico 
para não ficarem refém à leis que dão margem para favorecer os marginais.



02 - Revisão do Pacto Federativo (mais Brasil menos Brasília): 
O Pacto Federativo foi estabelecido na Constituição de 1988 nos Artigos 145 a 162 onde são definidas as
competências tributárias dos entes da Federação (Federal, Estadual e Municipal) onde os encargos ou serviços
públicos pelos quais são responsáveis estão definidos nos artigos 21 a 32.

São 13 os Tributos Federais: 
II – Imposto de Importação (a tributação varia de produtos acima de 100 dólares e produtos abaixo de 100 dólares ) 

IE – Imposto de Exportação (depende da categoria do produto exportado)

IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados (incide tanto sobre mercadorias importadas quanto de fabricação nacional)

IOF – Imposto sobre Operações Financeiras (vide artigo 63 do código tributário nacional)

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica (varia de 6% a 15%)

IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física  (varia de 7,5% a 27,5% para os que ganham acima de R$ 30.000,00 ao ano)

ITR- Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (taxa de 1% ao mês a partir da data limite de vencimento)

COFINS – Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (3% a 7,6%)

CIDE – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (alíquota de R$ 100,00 por m³ de gás natural e R$ 50,00 
por m³ de óleo diesel)

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (varia de 9% a 20%) 

INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social (varia de 8% a 11%)

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (8% do salário do empregado todos os meses)

PIS/PASEP – Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (1,65%)



São 3 Impostos Estaduais:
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (12% a 17%)

ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (alíquota varia de caso a caso)

IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (alíquota varia de estado para 
estado e de acordo com o valor do veículo do valor na tabela FIPE, metade do valor vai para o 
Estado e a outra metade onde o veículo esta registrado)

São 3 Impostos Municipais:
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (alíquota em torno de 2% sobre o valor 
de mercado do imóvel)

ISS – Imposto Sobre Serviços (varia de 2% a 5%)

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (varia de Estado para Estado o 
percentual fica de 1% a 3%)

Fonte: Sage.com.br

Além de:

- taxa de lixo, multa de trânsito (estadual e municipal), várias taxas e guias a serem pagas em 
Cartórios e Bancos para dezenas de Órgãos ex: Bombeiros, Alvarás, projetos, Sindicatos e etc.



A LUX Brasil defende que os impostos fiquem nas cidades onde são gerados

País rico: é o somatório de cidades ricas

País pobre: só a capital é rica

Engana-se quem diz que o prefeito com mais recursos
roubará/desviara para seu benefício próprio.

Pois TODAS as cidades terão recursos adequados a sua respectiva
gestão e não corrupção.

A cidade com a melhor gestão (menos roubo e corrupção ) terá maior
procura de Empresas Privadas.

Cidades ricas são as que tem maior número de Empresas Privadas e
menor número de empresas/órgãos públicos.



Pois a carga tributária (IPTU, ISS, ITBI, taxa de lixo, multa de trânsito e etc)
da cidade que tem menos empresas públicas, é muito menor que a cidade
que tem maior número de empresas/órgãos públicos, logicamente
atraindo maior número de Empresas Privadas.

OBS: cidades que não tem recursos financeiros pra se auto sustentar não
podem ser cidades.

(das quase 6mil cidades brasileiras, a metade dessas, não deveriam nem
existir).

Deveriam portanto ser Distrito da cidade mais próxima que tem condições
de se auto sustentar exemplo Estados Unidos da América.

Tema para debate: 

A quem o “ ESTADO “ serve: Os interesses/necessidades povo brasileiro
ou interesses/necessidades somente de Brasília ?



Caso o prefeito roube o povo 
pode ir até a pé na casa dele 
afinal todos sabem que não 
poderá colocar a culpa na 

Capital Estadual ou em Brasília.



03 - Urna eletrônica auditável na contagem de votos:

“Não importa quem vota; o que importa é quem conta os votos”. Ass Stalin 
Por que só Cuba e Venezuela usam esse tipo de urna?
Que democracia é essa que não se tem a certeza absoluta das apurações de votos?

Exigimos imediatamente o selo do Inmetro ou algum outro órgão devidamente competente pra 
fazer esse tipo de auditoria; basta deste tipo de democracia hipócrita.



04 – Extinção da Comissão da Verdade e suspenção 
da “Bolsa Ditadura” para comunistas.

Todos os cinco militares e suas famílias morreram pobres.

Qual desses sete e suas famílias são pobres?





Programas de TV na época da “Ditadura”







05 – Defender a liberação 
do porte legal das armas



Como você defenderá sua 
família de um ataque 

marginal?

Armas são para se defender 
não para atacar.



George Washington



06 – Livre escolha sexual sem ideologia de gênero ou 
depravação sexual



Objetivo: destruir os valores familiares e religiosos

LUX Brasil respeita os valores familiares, religiosos e dos homossexuais.

LUX Brasil é conta os depravados e desiquilibrados que tentam confundir 
o povo com suas ações e pensamento destruidores



07 – Tratar o Comunismo igual ao Nazismo



08 - Inclusão do conteúdo programático Conservador de Direita nas 
Escolas e Universidades e fim das Cotas Raciais 



Exigir que todas as grandes cidades tenham no mínimo 02 Escolas Cívico Militar 
E retornem matérias de OSPB* e EMC** ou similares

Incluindo educação financeira, segurança alimentar, habilidades manuais e instrumentos 
musicais

*Organização Social e Política do Brasil                         **Educação Moral e Cívica
Ambos criados em 1969 e retirados em 1993 



Fim da cota racial

A justiça através da meritocracia, 
não importando a cor da pele.



ATENÇÃO:



09 – Apoiar iniciativa privada e o livre comércio

- Tratar qualquer tipo de empresário honesto como herói e não como bandido

- Sindicalistas devem ser Sindicalistas e não anarquistas e ativistas comunistas

Tabelamento de preços é 
a porta de entrada do 

comunismo



10 – A LUX apoia a manifestação 
dos lideres religiosos que tem a 
posição CONTRÁRIA a políticos e 

partidos que apoiam regime e 
ideologia COMUNISTA

Se apenas trabalhar fosse o suficiente, os chineses não viveriam em regime de escravidão



11 – Que o                                  seja o

Sem interferência Política partidária.

Fim do foro privilegiado para todos os políticos 
Municipais, Estaduais e Federais

STF criado em 1808  após a Independência do Brasil de Portugal.
Sua função institucional fundamental é servir como guardião da Constituição Federal.
Formados por 11 juízes nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal.
Devem estar: com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada*
*Considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta, no âmbito da sociedade, de 
reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta.
Fonte: portal.stf.jus.br



12 - "Preparar / capacitar os nossos filhos para um mundo mais livre, 
seguro, justo e prospero sem
intervenção do Estado protegendo
as tradições e os valores familiares
conservadores 

Muitos pais e mães NÃO estão educando 
seus filhos adequadamente. 

O excesso de proteção estão deixando os 
filhos: mimados,  covardes,  relaxados,  sem 
limites, sem educação  adequada, incapaz 
de resolver os problemas mais simples do 

dia a dia e reclamam de tudo .

Tornando-os insuportáveis e inconvenientes  
em qualquer ambiente, principalmente no 

trabalho.  



Ou seja: Os pais estão criando futuros desempregados 
sem amor a pátria e a própria família.



Melhor um puxão de orelha na hora certa, 
que um puxão de gatilho na hora errada. 

Ou seja, melhor corrigir enquanto crianças, antes que sejam adultos marginais.
Pois quem ama educa.



Estas 12 Propostas/ações estão devidamente registradas em Cartório



Algumas considerações adicionais:













Esta foto foi tirada em janeiro de 
2020 na sala do Presidente Bolsonaro 
(Palácio do Planalto).

Está estrategicamente nas 
apresentações da LUX Brasil para 
sempre lembrar que nem tudo o que 
brilha é ouro.  
E que pode ter um ouro falso ao seu 
lado neste momento.
Mais um motivo de nunca desistir em 
acreditar num Brasil livre do “Centrão
e  Comunismo”



Debate: Qual a diferença entre os dois?









TODO ESTE CONTEÚDO ENCONTRA-SE NO SITE DA LUX BRASIL


