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Este estatuto é o norte que conduzirá

Tocantins, Tocantins...

todas as atividades do Clube LiberTô.

Liberdade, trabalho, amor...

Este clube é associado ao Students For
Liberty

Brasil

para

promoção

liberdade no estado do Tocantins.

da

Matas, rios, vales, serras, cerrados,
Minerais, pomar Amazônia
Fauna, flora, grão semeados,
Emoção, celeiro do Brasil

Fundador:

Verdade acenda a chama,

Alex Andrew

Crianças, pão, escola,
Cultura, tradição

Co-fundadores:

Comunhão, ama...

Hernane Mendes

Tocantins, Tocantins.

Kaesle Luna
Lourival Mota

Hino ao Tocantins
Canção de Genésio Tocantins

LiberTô

LiberTô

Palmas, 11 de Julho de 2021
Caríssimos,
O clube LiberTô nasce de um desejo, o desejo de um Tocantins mais próspero e que de
fato seja uma terra de oportunidades. Esse é um desejo que sempre estevem em meu
coração e com o tempo fui descobrindo que também está no coração da maioria dos
tocantinenses. E descobrir isso foi, certamente, transformador.
Este clube também nasce de uma sede, a sede de um Tocantins mais livre. O nascimento
deste clube se impõe como o despertar da aurora, o despertar de um sol que nasce para
todos os tocantinenses e este sol quer saciar esse desejo e esta sede. A prosperidade e a
liberdade aqui são aliadas de primeira ordem.
Por isso, você, tocantinense que possui esses mesmos ideais, é convidado a fazer parte
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deste movimento. Neste clube você encontrará grupos de estudos, networking,
palestras, webinars e muito mais ferramentas que o ajudará a defender um estado
menos dependente da burocracia estatal e a levar essa visão para mais tocantinenses.
LiberTô é também um grito de liberdade,
por isso, LiberTô!

Sinceramente e pela liberdade!
Alex
Andrew
FUNDADOR DO CLUBE LIBERTÔ
ONDE ESTAMOS
clube.liberto@gmail.com
instagram.com/clube.liberto
twitter.com/clube.liberto
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QUEM SOMOS?
Somos um clube liberal tocantinense que objetiva desenvolver e engajar a população do
nosso estado em temas relacionados à liberdade. Somos amantes do Tocantins e com o
desejo de observar um estado próspero e que de fato seja uma terra de oportunidades e
da justiça social. Somos um clube associado ao Students For Liberty Brasil.

NOSSA HISTÓRIA
O clube liberTô nasceu de um grupo de coordenadores do SFLB - Tocantins que
buscavam uma maneira de defender a liberdade no estado de maneira mais efetiva.
Uniram-se em torno de um objetivo comum e começaram, então, um grupo de estudos
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se reunindo todos os domingos pela manhã. O grupo até então não possuía um nome
definido. Com o passar dos dias o grupo foi criando forma, recebeu um nome, sugerido
por Kaesle Luna, co-fundador do clube, até receber também a sua logomarca. Hoje, o
grupo recebe seu estatuto e estabelece melhor as funções de seus integrantes, outro
avanço significativo.

O QUE FAZEMOS?
O clube LiberTô é nasce da ideia de ser uma Think Tank, que significa: reservatório de
ideias. Ideias essas que partem dos princípios do liberalismo austríaco e como eles
podem ser aplicados na realidade do nosso estado. O clube LiberTô, portanto,
desenvolve ideias, forma integrantes com os mesmos ideais e age no sentido de colocar
em prática aquilo que defendemos.
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O QUE DEFENDEMOS?
Nós defendemos a liberdade. Baseados no pensamento austríaco, defendemos a redução
da burocracia estatal, tendendo ao zero. Defendemos a redução, também com tendência
ao zero, da intervenção do estado no quotidiano dos cidadãos tocantinenses.
Defendemos um Tocantins em que a liberdade, o trabalho e o amor, como na canção de
Genésio Tocantins, sejam, de fato, o que norteará a vida dos tocantinenses. Defendemos
um Tocantins empreendedor, em que a iniciativa privada tenha lugar para crescer e se
desenvolver, trazendo mais oportunidades para o povo que aqui vive.

NOSSA MARCA
O clube LiberTô tem em sua marca o sol que também está presente na bandeira do
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estado e da cidade de Palmas. O sol que representa justiça social, o sol que nasce para
todos. E nós, com esse mesmo sol, em posição de aurora, o sol que está para nascer,
produzimos a nossa marca. A tocha da liberdade no centro do sol reafirma aquilo que
defendemos, a liberdade. O nome "LiberTô" é uma fusão de palavras Liberal + Tocantins.
Para não ficar liberto, optamos pelo acento circunflexo no "o" reafirmando nossa
identidade tocantinense, assim como o "T" em maiúsculo. A cor amarelo representa
nossas riquezas e esse sol, que somos nós, que está para nascer para iluminar os
caminhos tornando possível alcançar as riquezas que o solo tocantinense nos reserva.

NOSSA MISSÃO
Desenvolver o pensamento liberal no estado do Tocantins por meio de grupos de
estudos, palestras e afins. Sendo, assim, referência para aqueles que defendem a
liberdade no estado.
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NOSSA VISÃO
Ser o maior clube liberal do estado, alcançando os 139 municípios tocantinenses, sendo
incubadora de futuros líderes que levarão esses ideias mais longe e tornarão possível a
geração de riquezas em nosso estado.

NOSSOS VALORES
Contribuição positiva com a comunidade e meio ambiente, respeito aos membros do
clube e toda a população tocantinense, otimismo na exposição de nossos ideais e
paixão pelo que fazemos.
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INTEGRANTES
O clube liberTô é um clube aberto a todos os tocantinenses e não tocantinenses que se
interessem pelo estado do Tocantins. Na gestão do clube estão líderes ou ex líderes do
SFLB. Os membros permanentes e fundadores do clube são: Alex Andrew, Hernane
Mendes, Lourival Mota e Kaesle Luna.
Este clube possui um formato de gestão horizontal, em que o líder não é aquele que
está acima em sua função, mas aquele que está à frente, conduzindo os integrantes em
uma mesma direção.
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GRUPO DE ESTUDOS
O grupo de estudos do clube liberTô é um grupo que objetiva promover o debate liberal
em torno de diferentes temas do quotidiano que de alguma maneira estejam ligados ao
estado do Tocantins. Ele está estruturado da seguinte maneira:

Dia e horário dos encontros
Sábados das 16h às 17h.
Rotação das postagens
Toda semana um coordenador é responsável pelo tema que será abordado. A ser
definido por meio de um cronograma de rotatividade (anexo). Este também será o
mediador da semana, sendo responsável, portanto, pela condução da discussão em torno
do tema sugerido.
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Tema da semana
Pensar no assunto e tema, inserir 2 (dois) artigos/colunas de leitura obrigatória para o
tema da semana. Podendo ser acrescentado, no decorrer da semana material de leitura,
audiovisual para melhor compreensão do assunto a ser discutido.
Ex:
ASSUNTO: Mulheres e mercado de trabalho
TEMA: O desafio da inclusão das mulheres no mercado de trabalho e suas
consequências.
TÍTULO: Mulheres de Atenas
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O coordenador responsável pelo tema da semana também deve tentar responder às
questões a seguir:
• Por que é necessário debater esse tema?
• Como esse tema se encaixa dentro do debate liberal?
• O que nós podemos fazer hoje?
• Qual postura devemos adotar?
• O que pensa o SFLB?*
• O que precisa ser mudado?
• Como esse tema se aplica ao estado do Tocantins?
• Como nós [líderes do SFLB-TO] podemos mudar essa realidade?
Artigo
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Após o encontro de domingo o mediador responsável pelo tema terá mais dois dias para
escrever o artigo da semana.

O artigo deverá ser um texto dissertativo.

Preferencialmente não ultrapassando uma lauda.
INTRODUÇÃO + ARGUMENTO 1 + ARGUMENTO 2 + [...] + CONCLUSÃO (opcional).

ATIVISMO
O ativismo no Clube LiberTô está relacionado a todas as atividades que levarão nossas
ideias para a prática. Webinars, palestras, produto x sem imposto, mídias sociais e afins.
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