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2014 – Ano do Empreendedorismo SUD 

A Endeavor sabe que empreender é o sonho de 76% 

dos brasileiros, mas que a grande maioria não sabe 

como começar. Pensando nisso, desenvolvemos 

o curso a distância Primeiros Passos para Montar o 

Seu Negócio.  Se você tem uma ideia e faz parte dessa 

maioria, entenda nesse curso online o processo de criação de um negócio, descu-

bra os próximos passos em direção ao seu sonho e avance na sua carreira empre-

endedora, porque nenhuma ideia tem valor se não for colocada e prática.                          

Inscreva-se clicando aqui ou pelo site www.endeavor.org.br .  

10 eventos para empreendedores que 

acontecem em abril 

Clique aqui para saber mais! 

Feira de Empreendedorismo São Bernardo do Campo 

Concursos Públicos 

Clique na foto acima e veja mais 

oportunidades! 

Histórias de Sucesso  

Conheça as histórias de sucesso de 

membros da Igreja e de especialis-

tas de Estaca que mudaram suas 

vidas  através da Autossuficiência,  

clique aqui! (www.autossuficiencia.lds.org.br) 

Calendário de Treinamentos  

 

Se você é um especialista de 

autossuficiência da estaca, não 

perca o próximo treinamento 

nacional via Webex.  

 

Será no dia 24 de Abril às 20 horas (hora de Brasília). 

O tema será “Novidades do Fundo Perpétuo de 

Educação”.  
 

Para maiores informações, entre em contato 

com o gerente do CA de sua região 

(www.autossuficiência.lds.org.br)  

Como Começar uma Empresa? Curso Online Primeiros Passos para Montar Seu Negócio 

Várias estacas do Brasil estão inaugurando seus centros de autossuficiência. 

Esta é uma benção para muitos membros, que agora poderão ser ajudados den-

tro dos limites de sua própria estaca. O Centro de Autossuficiência da Estaca 

(CA) é um lugar de refúgio, aprendizado e recursos. A organização do CA da 

estaca é liderada pelo presidente da estaca ou um de seus conselheiros e gerida 

por missionários de serviço e/ou voluntários. O CA da estaca deve oferecer aos 

membros os serviços básicos que poderão levá-los a melhorar sua autossuficiência. Estes serviços são: CASP, 

Curso Negócios Próprios, Planejar para o Sucesso, oferta de vagas de empregos, atendimento individualizado, informações sobre recursos 

da comunidade, entre outros.   

Notícias -  Feira Profissionalizante em Itaquá, SP 

Em parceria com a subprefeitura da zona leste de São Paulo, 

a Estaca Itaquá realizou a feira profissionalizante, contando 

com a presença de mais de  650 jovens. Muitos parceiros 

estiveram presentes entre escolas da região, Liceu, subpre-

feitura, CIEE e universidades. O evento teve como objetivo 

principal mostrar aos jovens os recursos existentes no merca-

do, bem como ampliar a visão sobre empregabilidade e atitu-

des positivas para a busca do primeiro emprego. Leia mais! 

“ E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas” (D&C 104:15) 

Clique aqui para acessar informativos anteriores. 

Muitas atividades relacionadas ao empreendedoris-

mo estão acontecendo nas estacas do Brasil. Partici-

pe e aprenda mais sobre como empreender. Este 

poderá ser um passo importante em direção à sua 

autossuficiência. No dia 26 de Abril às 9h acontece-

rá em São Bernardo do Campo, SP (Trav. Monteiro Lobato, 

111, Centro, SBC) , o evento “Desperte para o Empreen-

dedorismo”, organizado pelo Centro de Autossuficiência da região em parceria com o 

SEBRAE. Maiores informações ligue para (11) 4123-0895. 

Os Centros de Autossuficiência de todo o Brasil estão à disposição dos líderes para 

ajudá-los na organização de eventos nas áreas de empreendedorismo, emprego e educa-

ção. Fale com um de nossos gerentes (www.autossuficiencia.lds.org.br) 

Notícias - Inauguração Centro de Autossuficiência Estaca Castanhal, Estaca Gravataí  
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