
INFORMATIVO  

Como procurar emprego? 

Mesmo nas fases mais otimistas da 

economia procurar 

emprego não é tarefa 

simples. É uma 

maratona que 

envolve... Saiba Mais 

Cinco passos para planejar sua carreira em 2015 - Com ajuda de 

especialistas, analise seu desempenho profissional no ano que se 

encerrou e trace estrate gias para o futuro... Clique aqui! 

Janeiro, 2015 

Recentemente foi inaugurado o Centro de Autossuficiência da 

Estaca Campina Grande Liberdade, com uma bela cer imô-

nia na sede da estaca, onde muitos membros participaram de 

um devocional.  “Sentimos claramente o ânimo dos membros 

com esse importante recurso”, afirma Sávio Linhares – Gerente 

do Centro de Autossuficiência Recife. Leia mais!  

Notícias  Calendário de              

Treinamentos                                  
Para os Especialistas de Estaca e mem-

bros do Comitê de Autossuficiência 

Para maiores informações, entre em 

contato com o gerente do CA de sua 

região www.autossuficiencia.lds.org.br 

29 Janeiro -  às 20 horas 
(horário de Brasília) 

  “Novo Currículo da 

Autossuficiência”  

Concursos 

Venha participar do 

workshop Concurso Públi-

co no CA SP Caxingui 

(atrás do Templo) dia 21/01 

das 18h às 19h. 

Não perca e venha tirar 

suas dúvidas! 

Histórias de              

Sucesso 

Conheça a história de 

sucesso da Jamile 

Melo que está a 

caminho de al-

cançar sua autos-

suficiência...                

Veja mais! 

 

O convite está estendido à todos.  Conhe-

çam os novos recursos do site 

(especialmente os relacionados aos grupos 

de autossuficiência) e divulguem aos líde-

res e membros. Clique aqui! 

Novidade! 

 
Aprova Plano Estadual de Educação                  

Empreendedora 

Foi aprovado no dia 17/12 o Projeto de 

Lei 24/2013, de Itamar Borges, presi-

dente da Frente Parlamentar do Em-

preendedorismo, que trata da 

implantação do Plano Esta-

dual de Educação Empreen-

dedora. Leia mais 

Assembléia Paulista  

20 dicas para você vencer o medo de montar um negócio de sucesso 

Se você tem vontade de ser um empreendedor, veja como é possível deixar a 

insegurança de lado e partir para essa jornada...Quer saber algumas dicas que 

poderão ajudar-lhe?     Clique Aqui! 

Após ler este artigo Clique Aqui e faça um teste para saber se você está pronto para abrir seu 

negócio próprio! 

      EMPREENDEDOR SUD 2015 

MEC publica calendário das edições 2015 

do SISU e ProUni 

As inscrições para as edições 2015 do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do 

Programa Universidade para Todos 

(ProUni) já foram definidas ... 

Saiba Mais! 

Fundo Perpétuo 
Novo Curso 

“Educação para um 

Emprego Melhor”: 
esse curso irá substituir o 

curso Planejar Para o Su-

cesso. Para maiores infor-

mações, entre em contato 

com o Especialista de 

Autossuficiência da sua 

Estaca ou com o Gerente 

do CA de sua região. 

O site srs.lds.org já está em Português! 

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    
comunicadofpe@ldschurch.org  

Informativos anteriores  

2015 O Ano do Empreendedorismo SUD 

http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/noticias/como-procurar-emprego.shtm
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/cinco-passos-para-planejar-sua-carreira-em-2015
https://bemestarbrasil.wordpress.com/
http://www.bemestarbr.net.br/
http://bemestarbrasil.wordpress.com/experiencias-especialistas/
https://www.lds.org/topics/pef-self-reliance?lang=por
http://comunicacaoitamarborges.enviodenews.com/ver_mensagem.php?id=H|450|203954|138731526420707400
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI82779-17189,00-DICAS+PARA+VOCE+VENCER+O+MEDO+DE+MONTAR+UM+NEGOCIO+DE+SUCESSO.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI149064-17189,00-VOCE+ESTA+PREPARADO+PARA+ABRIR+SEU+PROPRIO+NEGOCIO.html
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/sisu/mec-publica-calendario-edicoes-2015-sisu-prouni-822246.shtml
http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html

