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Documento:

Guia do Voluntariado para Ações de Rua

Responsável:

Diretório Estadual de São Paulo

Objetivo:

Capacitar os voluntários para uma ação eficiente e de
acordo com os padrões do NOVO.

1. Quem somos:
Um grupo de voluntários (filiados ou não) que participa ativamente de ações
realizadas em ruas, parques e outros locais públicos para divulgar o NOVO,
conversar com o público interessado e convidar o maior numero possível de pessoas
a cadastrar-se em nossa base de dados e participar dos eventos do partido.

2. Organização:
O grupo é subordinado ao Diretório Estadual de São Paulo (DESP) ou ao Núcleo
Municipal de sua Cidade, se houver. O Grupo de Ação de Rua deve prestar contas
de suas atividades ao respectivo diretório (ou núcleo) e dele recebe orientações para
suas atividades.
O grupo é liderado por dois voluntários nomeados pelo diretório

3. Como entrar em contato com os lideres:
Além do grupo no WhatsApp , onde todos podem trocar informações e é o veiculo
para organizarmos nossas ações , os líderes podem ser encontrados da seguinte
forma :
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São Paulo (Capital)
 Regina Leitão
Cel. 11 99401-7291, e-mail: reginabg10@gmail.com
 Angela Quintanilha
Cel. 11 97678-2789, e-mail: a_quintanilha@hotmail.com

São Paulo (Zona Oeste)
 Nilton Rossano
Cel. 99911-1020, e-mail: new.rossano@gmail.com
 Rogerio Monaco
Cel. 11 95954-8888, e-mail: rogerio.l.monaco@gmail.com
São Paulo ( Zona Leste)
 Genys Alves Jr.
Cel. 94777-7562, e-mail: genysalvesjr@gmail.com
 João Ortega
Cel. 11 99820-8126, e-mail: joaomarcello2008@gmail.com

São Paulo (Centro)
 Janson Rocha
Cel. 94552-4626, e-mail: rocha.janson@gmail.com
 Jaime Puskas
Cel. 11 99490-9933, e-mail: jaime_pv@live.com

2
04.05.2017

São Paulo ( Zona Norte)
 Roberto Paiva
Cel. 98453-5168, e-mail: robertomendespaiva@hotmail.com
 Diego Souza
Cel. 11 99947-4391, e-mail: diegoms19@gmail.com

Na Grande São Paulo, as Ações são coordenadas pelos lideres da Região:
Osasco
 Flavio Pedro
Cel. 11 96259-2444, e-mail: flaviopedro@gmail.com
Guarulhos
 Clecio Xavier
Cel. 11 97502-9808, e-mail: csx10@hotmail.com
ABCD
 Cauê Bocchi
Cel. 11 97451-4436, e-mail: caue.bocchi@gmail.com
Nas regiões onde temos Núcleo estabelecido o contato é com o líder de cada
Nucleo:
Campinas
 Gustavo Ramos
Cel. 19 98111-4567, e-mail: gustavo.ramos@novo.org.br
São Jose dos Campos
 Valeria Pires
Cel. 12 99146-6730, e-mail: valeria.pires@novo.org.br
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Ribeirão Preto
 Daniel Caetano
 Cel. 16 98146-6611, e-mail: daniel.caetano@novo.org.br

Para Ações com foco em Universidades e outras instituições de ensino é
importante contar com o apoio do NOVO Futuro.
NOVO Futuro
 Cauê Bocchi
Cel. 11 97451-4436, e-mail: caue.bocchi@gmail.com
 Andre Bolini
Cel. 11 97460-0094, e-mail: andrebolini@hotmail.com

Como são organizadas e onde fazemos as Ações:

As Ações são sempre em locais públicos com boa circulação de pessoas, temos um
ponto frequente de ação que é na Avenida Paulista x Alameda Casa Branca onde
estamos normalmente aos domingos a partir das 09:00.
Outros locais em que fazemos nossas Ações são parques, praças e eventos públicos
diversos.
Nestes locais distribuímos materiais para divulgar as ideias e diferenciais do NOVO
como:





Folhetos
Cartões
Adesivos
Balões de Gás para crianças

Também aproveitamos para cadastrar as pessoas que manifestem interesse em
conhecer mais e receber informações e convites do partido.
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Nossa infraestrutura de suporte conta com:
 Mesas
 Bancos
 Guarda Sol

4. Principais tarefas dos voluntários:
De acordo com sua capacidade e disponibilidade:
 Realizar o reconhecimento de novos locais para as ações.
 Auxiliar no transporte e guarda de materiais usados na infraestrutura (mesa,
bancos, guarda sol, tenda, etc.).
 Auxiliar no transporte e guarda de materiais para distribuição.
 Auxiliar na montagem da infraestrutura (30 min antes do horário marcado da
Ação).
 Abordar as pessoas de forma educada e simpática apresentando o NOVO (ver
detalhes no item 7).
 Distribuir os materiais disponíveis.
 Preencher ou solicitar o preenchimento das fichas de cadastro.
 Lançar as fichas no site do NOVO.

5. Orientações para os voluntários durante a Ação de Rua

5.1. Gerais
 Seja pontual e cumpra o prometido, trabalho voluntário não quer dizer falta
de profissionalismo, outros colegas também dependem de seu esforço.
 Venha com sua camiseta do NOVO.
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 Esteja arrumado e sorria. As pessoas são mais receptivas para uma pessoa
amigável e simpática do que para alguém com cara de poucos amigos, por isso
use uma roupa simples, e sorria ao abordar as pessoas.
 Siga as recomendações dos líderes e membros mais experientes do grupo.
 Não se estresse. Ao conversar com várias pessoas, eventualmente você
encontrará pessoas radicalmente contrárias ou mesmo pessoas que
simplesmente te ignorarão. Não se preocupe com elas, busque outras pessoas.
 Tenha o espirito aberto, todos estamos aprendendo juntos a construir um
partido para um NOVO Brasil.

7.2. Como abordar o publico e o que dizer :

1. Faça contato visual e aproxime-se com um sorriso e uma saudação (bom
dia, boa tarde, olá , tudo bem...)
2. Conheça o outro lado, demonstre interesse e faça perguntas como: Você
conhece o NOVO ? (Evite o termo Partido Politico inicialmente) O que você
acha dos partidos que estão ai? etc.
3. Desperte a curiosidade do ouvinte, usando as informações obtidas. Se a
pessoa responder: Não gosto de politica, não quero saber de partido ! É
possível argumentar: Eu também não! Por isso estou com o NOVO um
partido sem políticos profissionais, ficha limpa...!
4. Diga suas intenções: por exemplo, vou entregar-lhe este folheto e explicar
nossos diferenciais, ou ainda, estamos aqui divulgando nossas ideias,
somos todos voluntários trabalhando por um Brasil melhor...
5. Dê três argumentos relevantes em que você acredite serem os maiores
diferenciais do NOVO.
6. Pergunte o que o ouvinte achou (para ver se ele compreendeu a
mensagem).
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7. Faça um convite para a ação (se ele chegou até aqui , provavelmente vai se
interessar) , convide-o para se cadastrar assim receberá os convites e
novidades relativas ao NOVO como palestras, apresentações, eventos , etc.

7.3. Que argumentos usar durante a abordagem?

O NOVO é um partido único na cena politica brasileira não apenas por
defender valores liberais, mas também por vários diferenciais em sua
estrutura de organização e seu estatuto.
Você pode escolher alguns deles para convencer as pessoas a se cadastrar,
divulgar e apoiar o NOVO:

1. O NOVO É UM PARTIDO SEM POLÍTICOS PROFISSIONAIS, NÃO
EXISTEM POLÍTICOS NO NOVO, EXISTEM PROFISSIONAIS DE MAIS
DE
35
PROFISSÕES,
COMO
MÉDICOS,
ECONOMISTAS,
ENGENHEIROS, COMERCIANTES, PROFESSORES, etc. TODO O
TRABALHO DE FUNDAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PARTIDO É FEITO
POR VOLUNTARIOS.
2. O NOVO DEFENDE A DIMINUIÇÃO DO PODER DO ESTADO,
LIMITANDO SUA AÇÃO A ALGUMAS FUNÇÕES ENTRE ELAS, SAÚDE,
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PARA QUE ESTAS SEJAM OFERECIDAS
COM BOA QUALIDADE, JÁ QUE OS RECURSOS SERÃO
DIRECIONADOS PARA ONDE A POPULAÇÃO MAIS PRECISA.
3. O NOVO é contra o Fundo Partidário, defendemos que os partidos sejam
financiados por seus filiados , sem utilização de recursos dos impostos do
cidadão para este fim.
4. O NOVO ACREDITA QUE O INDIVÍDUO É O ÚNICO GERADOR DE
RIQUEZAS. Os recursos do Estado serão sempre oriundos dos impostos pagos
pelos indivíduos. Os serviços públicos ofertados nunca são gratuitos. Portanto
os recursos devem ser usados da melhor forma possível em atividades
prioritárias.
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5. LIBERDADES INDIVIDUAIS COM RESPONSABILIDADE. Acreditamos no
valor fundamental das liberdades individuais, incluindo direitos e deveres.
6. TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI
O NOVO defende com vigor o princípio da igualdade. Respeitamos uma
hierarquia das normas e de um sistema institucional no qual todo e qualquer
indivíduo é submetido ao direito e às leis de forma isonômica, sem privilégios.
7. LIVRE MERCADO
Acreditamos que no livre mercado - onde as trocas são feitas de maneira
espontânea - os serviços são melhores do que aqueles ofertados pelo Estado,
dados os mesmos custos.
8. INDIVÍDUO COMO AGENTE DE MUDANÇAS
As mudanças e reformas que queremos promover têm o indivíduo, através da
sua atuação e do voto consciente, como principal responsável. O direito de
criticar deve ter como contrapartida o dever de participar.
9. VISÃO DE LONGO PRAZO
O NOVO acredita que é necessário resgatar a cultura e o pensamento de
longo prazo na administração pública. As oportunidades, desafios e vocações
de um país devem ser avaliados por uma perspectiva de tempo que ultrapasse
as próximas eleições. É dever do gestor público não onerar as futuras
gerações.
10.
O NOVO é Ficha Limpa: Não apenas os candidatos mas todos os
Filiados devem preencher os requisitos da lei Ficha Limpa.
11.
Nós limitamos o “carreirismo político”: é vetado ao filiado eleito para
cargo no Poder Legislativo que se candidate a mais de uma reeleição
consecutiva para o mesmo cargo;
12. Vinculação do candidato às suas propostas: definição prévia do Compromisso
de Gestão e do Compromisso de Atuação Legislativa, prevendo metas a serem
cumpridas;
13. Gestão independente: a gestão partidária não pode ser feita por candidato ou
por ocupante de cargo eletivo;
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14. Não há cobrança de percentual do salário do mandatário: a contribuição
partidária mínima é igual para filiados e candidatos eleitos.

8. Perguntas Frequentes e suas Respostas:

 POR QUE CRIAR MAIS UM PARTIDO NO BRASIL?
Para o NOVO, um partido político deve representar um grupo de pessoas
que compartilham dos mesmos valores, crenças e objetivos. No entanto, a
política partidária nacional, atualmente, se caracteriza pela defesa de
interesses pessoais, pela troca de favores e por coligações
incompreensíveis. Neste cenário, os fundadores e apoiadores do NOVO
não se consideram representados por nenhum dos partidos existentes.
Temos valores e desafios bastante diferenciados de todos os demais
partidos já criados e eles estão expostos nesse site. Além disso,
acreditamos que um partido político é a ferramenta ideal para realizar as
mudanças que julgamos necessárias no Brasil.

 QUEM SÃO AS PESSOAS QUE ESTÃO CONSTRUINDO O
NOVO?
São pessoas que nunca tiveram a política como profissão, mas que
acreditam que o exercício dela é fundamental para a vida em sociedade. O
NOVO está aberto a todos os que compartilham das nossas ideias e
querem tomar uma atitude em busca de propostas e soluções que
ultrapassem as próximas eleições, tendo como objetivo a melhoria da
qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros. Entre os fundadores e
na equipe do NOVO, não existem políticos profissionais.

 COMO GARANTIR QUE O NOVO SERÁ FIEL A SEUS
PRINCÍPIOS E VALORES? QUE NÃO VAI SE CORROMPER?
O Estatuto do NOVO prevê órgãos de controle e a separação entre gestão
partidária e atuação parlamentar. No entanto, caberá sempre aos filiados
e eleitores esclarecidos e cientes de suas responsabilidades como cidadãos
9
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assumir esse papel de fiscalizar o partido e penalizá-lo se houver algum
desvio.
O NOVO, desde a sua fundação, tem procurado alertar e educar as
pessoas dessas responsabilidades no processo político. Os fundadores do
NOVO acreditam que o partido deve ter uma duração indeterminada e
que as garantias não podem ser baseadas no quadro atual de pessoas, mas
sim em um processo contínuo e com a participação de todos, sempre
atentos às ideias e princípios que devem reger um partido político.

 QUAL É A IDEOLOGIA DO NOVO?
O NOVO não acredita que rótulos antigos sejam uma boa definição da sua
ideologia. Acreditamos em um Estado Democrático que preserve as
liberdades individuais, incentive o empreendedorismo, a concorrência, a
participação do cidadão na vida política e tenha sua atuação focada nas
áreas de educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação
da moeda.



QUAL É O POSICIONAMENTO DO NOVO SOBRE ABORTO, DROGAS
E OUTROS TEMAS POLÊMICOS?
Temas polêmicos como aborto e drogas serão debatidos no futuro, com
nossos filiados. Entendemos a importância de temas como esses, mas
vamos focar, prioritariamente, na discussão de assuntos ainda mais
relevantes, como, por exemplo, o papel do Estado, a eficiência da gestão, a
atuação dos governantes, as políticas econômicas e outros.
Todos os nossos posicionamentos serão decididos de acordo com os nossos
princípios e valores. Caso tenha interesse em nos ajudar na discussão
sobre diversos temas, convidamos você a se filiar ao NOVO.



PORQUE O NOVO NÃO LANÇOU CANDIDATO A PREFEITO NA
MINHA CIDADE EM 2016?
Somos um partido que acredita em seu projeto de longo prazo e não
busca atalhos, alem disso somos financiados exclusivamente por doações
e contribuições de nossos filiados , desta forma devemos usar estes
recursos da forma mais eficiente possível . Neste sentido em 2016
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centralizamos nossos esforços em cinco capitais: São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Nestas cidades
realizamos processo seletivo para candidatos a prefeito e vereador, onde
acabamos selecionando candidatos a vereança em todas elas e a prefeito
na cidade do Rio de Janeiro.
Tivemos um resultado muito positivo elegendo vereadores em quatro
capitais.

 QUEM SERÃO OS CANDIDATOS DO NOVO?
Uma das principais bandeiras do NOVO é a renovação dos quadros
políticos atuais, com a participação mais efetiva do cidadão na política.
O NOVO será uma opção para pessoas sérias e competentes que queiram
contribuir com a sociedade ocupando cargos públicos e que acreditem em
um projeto de administração pública transparente, com base em
prioridades e metas e no entendimento de que o dinheiro público é
escasso e finito, pois é fruto do trabalho dos cidadãos pagadores de
impostos.
Para ser candidato do NOVO, o postulante terá que observar o disposto
no Título VI do Estatuto, que trata das candidaturas, e apresentar o précompromisso de gestão (nos casos dos candidatos a cargo majoritário) ou
de atuação legislativa (no caso de candidatos ao Poder Legislativo),
conforme disposto nos parágrafos §7º; §8º e §9º do art. 110 do Estatuto do
NOVO.



QUEM PODE PARTICIPAR DO NOVO?
O partido está aberto à participação de todos os cidadãos que
compartilham dos nossos valores e ideias e que estão dispostos a tomar
uma atitude para transformarmos o Brasil em um país admirado.
Precisamos deixar um país melhor para as próximas gerações.



COMO POSSO PARTICIPAR?
A sua participação é muito importante e bem-vinda. Você pode participar
de várias formas, como por exemplo:
a) Filiando-se ao NOVO;
11
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b) Participando das Ações de Rua
c) Divulgando voluntariamente o NOVO e as nossas ideias - promovendo
reuniões usando os materiais disponíveis neste site, usando a camisa do
NOVO, colando o nosso adesivo em seu veículo de locomoção, indicando o
nosso site para seus conhecidos, compartilhando nossos vídeos e
entrevistas etc;
d) Fazendo doações para o NOVO e;
e) Participando das nossas páginas nas redes sociais (Facebook, Twitter,
Instagram) com sugestões e ideias.


COMO POSSO ME FILIAR?
Você pode se filiar online, no site do NOVO.
www.novo.org.br



COMO ALGUÉM PODE PARTICIPAR DAS AÇÕES DE RUA?
Você deve informar ao interessado para se cadastrar no grupo de
voluntários para ações de rua informando nome completo e celular para
um dos lideres.



QUAIS SÃO OS DIRETÓRIOS DO NOVO ?
Atualmente, temos Diretórios em nove estados e vinte e um municípios.
Pedimos que acesse a seção “diretórios” no site do NOVO para saber os
estados onde já temos diretórios e os contatos de seus responsáveis.



COMO POSSO CRIAR UM DIRETÓRIO DO NOVO EM MINHA
CIDADE?
A estruturação de novos diretórios é fundamental para o sucesso do
NOVO.
Um dos requisitos para a criação dos futuros diretórios é a quantidade
de filiados ao NOVO na cidade. Dessa forma, se você acredita na
importância de ter um partido nos moldes do NOVO atuando em sua
cidade, participe do projeto, promovendo reuniões e divulgando as
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nossas ideias. Para isso, sugerimos que use os materiais que publicamos
no site (divulgue) e em nossa página no Facebook .
Se tiver interesse em se tornar um líder do NOVO, fale com a gente.



QUAIS SERÃO AS PROPOSTAS DO NOVO?
As propostas de governo do NOVO serão formuladas com nossos filiados
– sempre com base em nossos valores. Acreditamos em um Estado
Democrático que preserve as liberdades individuais, incentive o
empreendedorismo, a concorrência no livre Mercado, a participação do
cidadão na vida política e tenha sua atuação focada nas áreas de
educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação da
moeda. O NOVO acredita que precisamos mudar o modelo do Estado,
diminuindo o seu tamanho e gastos para que os indivíduos possam ser
beneficiados com menos impostos e melhores serviços.



O NOVO IRÁ LANÇAR CANDIDATOS EM 2018?
O desafio para 2018 será enorme pois o NOVO precisara lançar
candidatos em 13 Estados e o Distrito Federal. Entendemos que obter
uma bancada na Camara e no Senado Federal é o principal objetivo do
partido para que possamos encaminhar as mudanças necessárias para
que o Brasil seja um pais admirado. Desta maneira iremos concentrar
nossos recursos e esforços para lançarmos candidaturas ao poder
legislativo federal 8Camara e Senado) bem como a presidência da
Republica.



ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES QUE ME
AJUDEM A DIVULGAR AS IDEIAS E VALORES DO NOVO ?
Fontes importantes de informaçào são as entrevistas do presidente do
partido , João Dionisio Amoedo e a pagina do NOVO no Facebook, onde
são aborda os temas e duvidas mais recorrentes sobre o NOVO.
Você pode encontra-las nos seguintes links:
http://veja.abril.com.br/multimidia/video/o-que-tem-de-novo-o-partidonovo
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http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/partido-novo-querum-estado-menor-que-pare-de-atrapalhar-as-pessoas/
http://g1.globo.com/globo-news/dialogos-com-mario-sergioconti/videos/t/dialogos-com-mario-sergio-conti/v/dialogos-joao-dionisioamoedo-presidente-do-partido-novo-analisa-a-crise-politica/4526232/
http://veja.abril.com.br/tveja/veja-entrevista/brasil-tem-mais-legendasdo-que-partidos-diz-joao-amoedo/
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,o-atual-congresso-deseja-seperpetuar,70001705452
https://www.facebook.com/NOVO30/?fref=ts

Temos também um Blog com artigos e comentários sobre temas atuais :
https://novo.org.br/acompanhe/blog-novo/

 GOSTARIA DE APROFUNDAR-ME NAS IDEIAS QUE EMBASAM OS
VALORES DO NOVO , QUE LIVROS E AUTORES SERIAM
RECOMENDADOS ?
Existem vários autores que explicam porque os valores do NOVO são
fundamentais para o desenvolvimento de um país gerando prosperidade,
liberdade e um futuro melhor para seus cidadãos . No anexo a este guia
recomendamos alguns deles.

 SE DURANTE UMA AÇÃO DE RUA ALGUÉM SE IDENTIFICAR
COMO JORNALISTA E QUISER UM DEPOIMENTO OU ENTREVISTA
O QUE DEVO FAZER ?
Direcione o interessado para um dos líderes opresentes na Ação. Caso não
estejam disponiveis , você deve informar ao jornalista que o contato com a
imprensa é centralizado no diretorio sp através do e-mail:
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diretorio.sp@novo.org.br
Anote os dados de contato do mesmo (Nome , veiculo que representa ,
Celular e e-mail).

 ... E SE ALGUÉM ME PERGUNTAR ALGO QUE NÃO ESTEJA NESTA
LISTA OU QUISER SABER A POSIÇÃO DO NOVO SOBRE UM TEMA
QUALQUER QUE EU DESCONHEÇA?
Fique tranquilo , diga que não tem essa resposta no momento mas que vai
procurar a informação. Busque apoio dos mentores ou de um voluntario
mais experiente para encaminhar o assunto. Caso não seja possivel anote
a duvida e os dados de contato do interessado que os lideres
encaminharão uma resposta posteriormente.

9.

E o mais importante:
Nosso grupo tem uma das missões mais importantes de um partido
politico, que é a de desenvolver um contato direto com a população ,
dialogando, informando e espalhando a mensagem do NOVO para o
maior numero possivel de pessoas.
Estamos todos aprendendo juntos a cada ação como desenvolver este
trabalho.
Seja bem vindo a nossa equipe e vamos em frente !
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ANEXO

Leituras e autores recomendados :

 O QUE É O LIBERALISMO, de Donald Stewart Jr.
Donald Stewart Jr. (1931-1999), empresário e engenheiro civil brasileiro, filho de
canadenses, foi sócio e afiliado de diversas instituições internacionais que
desfraldam a bandeira da liberdade, como a Sociedade Mont Pélerin, a CATO
Institute, a Heritage Foundation, a Atlas Foundation e o Liberty Fund.
Com o objetivo de divulgar esses princípios e fazer com que eles também se
enraizassem na cultura política do Brasil, Stewart escreveu o livro O Que é o
Liberalismo (1988), resumindo algumas de suas palestras sobre o tema.

 A LEI , de Frederic Bastiat .
Claude Frédéric Bastiat (Baiona, 30 de junho de 1801 — Roma, 24 de dezembro de
1850) foi um economista e jornalista francês. A maior parte de sua obra foi escrita
durante os anos que antecederam e que imediatamente sucederam a Revolução de
1848. Nessa época, eram grandes as discussões em torno do socialismo, para o qual
a França pendia fortemente. Como deputado, teve a oportunidade de se opor
vivamente às idéias socialistas, fazendo-o através de seus escritos, em estilo cheio
de humor e sátira e de muito agradável leitura.
A Lei é um livro de 1850 de Frédéric Bastiat. Ele foi escrito em Mugron dois anos
após a terceira Revolução Francesa de 1848 e alguns meses antes de sua morte por
turbeculose aos 49 anos.
Em A Lei, Bastiat afirma que cada um de nós possui um direito natural que
defende sua pessoa, liberdade e propriedade. O Estado é a substituição da força
comum por forças individuais para defender este direito. A lei torna-se perversa
quando pune o direito de auto-defesa em favor de outro direito, a pilhagem.
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 AS SEIS LIÇÕES , de Ludwig von Mises.
Ludwig Heinrich Edler von Mises (Lviv, 29 de Setembro de 1881 — Nova Iorque,
10 de Outubro de 1973) foi economista, filósofo e grande defensor da liberdade
econômica como suporte básico da liberdade individual, é um dos ícones da Escola
Austríaca. Os escritos e palestras de Mises abarcavam teoria econômica, história,
epistemologia, governo e filosofia política. Suas contribuições à teoria econômica
incluem elucidações importantes sobre a teoria quantitativa de moeda, a teoria dos
ciclos econômicos, a integração da teoria monetária à teoria econômica geral, e
uma demonstração de que o socialismo necessariamente é insustentável, pois é
incapaz de resolver o problema do cálculo econômico.
As Seis Lições é um livro derivado de seis palestras proferidas pelo economista em
Buenos Aires em 1959. Na obra, Ludwig von Mises explica aspectos fundamentais
da economia e tem por objetivo proporcionar uma leitura de fácil compreensão
para não economistas.

 O CAMINHO DA SERVIDÃO , de Friedrich Hayek.
Friedrich August von Hayek (Viena, 8 de Maio de 1899 — Friburgo em Brisgóvia,
23 de Março de 1992) foi um economista e filósofo austríaco, posteriormente
naturalizado britânico. Defensor do liberalismo, Hayek é provavelmente melhor
conhecido por sua associação à Escola Austríaca de pensamento econômico e por
sua atuação como professor da London School of Economics.
Hayek deixou marcantes contribuições para a psicologia, a teoria do Direito, a
economia e a política. Recebeu o Prémio Nobel de Economia em 1974.
O Caminho da Servidão (em inglês: The Road to Serfdom) destaca-se como uma
das obras de referência na defesa do liberalismo. Publicado em 1944, O Caminho
da Servidão trouxe um alerta contra os perigos do controle estatal sobre os meios
de produção. Para Hayek, a idéia coletivista de concentração do poder nas mãos do
governo, com o controle econômico gradual, pode levar não a uma utopia, mas
precisamente aos horrores de regimes como o nazismo, o fascismo e o comunismo.

 ECONOMIA NUMA UNICA LIÇÃO , de Henry Hazlitt.
Henry Hazlitt (28 de novembro de 1894 – 8 de julho de 1993) foi um dos membros
fundadores do Mises Institute. Ele foi um filósofo libertário, economista e
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jornalista do The Wall Street Journal, The New York Times, Newsweek e The
American Mercury, entre outras publicações. Hazlitt é autor de 18 livros.
Economia numa única lição já foi traduzido em 10 países, com cerca de um milhão
de exemplares vendidos. A primeira edição foi publicada em 1946 e a edição revista
em 1979, até hoje, é uma das leituras mais sucintas e didáticas sobre Economia.

 LIBERDADE PARA ESCOLHER , de Milton Friedman .
Milton Friedman (Nova Iorque, 31 de julho de 1912 — São Francisco, 16 de
novembro de 2006) foi um economista, estatístico e escritor norte-americano que
lecionou na Universidade de Chicago por mais de três décadas. Ele recebeu o
Prêmio Nobel de Economia em 1976 e é conhecido por sua pesquisa sobre a análise
do consumo, a história e a teoria monetária e a complexidade da política de
estabilização.
Liberdade para Escolher é um dos livros de economia mais influentes do século xx.
Publicado nos inícios dos anos 80, e corolário de uma escola de pensamento nascida
duas décadas antes em Chicago, a obra de Milton Friedman postula como princípio
básico a eficácia dos mercados livres. A economia e a liberdade estão
intrinsecamente ligadas, pelo que o intervencionismo governamental deve ser
reduzido ao mínimo.

Todas as obras acima , bem como outros titulos dos autores citados, estão
disponiveis para download gratuito ou compra do livro fisico em sites como :
www.mises.org.br
www.libertarianismo.org

Boa leitura e reflexão !!
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