
INFORMATIVO  

 

Abril 2015 Meu Alicerce: Novo Currículo de Autossuficiência  Calendário de              

Treinamentos                                  
Para os Especialistas de Estaca e 

membros do Comitê de Autossuficiência 

Para maiores informações, entre em 

contato com o gerente do CA de sua 

região 

www.autossuficiencia.lds.org.br 

28 Maio -  às 20 horas 
(horário de Brasília) 

  “O papel do facilitador nos 

grupos de autossuficiência”  

Histórias de              

Sucesso 

Conheça a história de 

sucesso de Paulo 

Amaro da Silva que 

está a caminho de 

alcançar sua 

autossuficiência...            

Veja mais! 

 

       

 

 

 

FPE 

Novo Currículo  

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    
comunicadofpe@ldschurch.org  

Informativos anteriores  

Empreendedor SUD 2014 

Concurso Público 

Confira aqui! 

Temos o prazer de anunciar 

que agora você pode ter o 

material dos cursos de 

autossuficiência mais perto 

de você e pode levá-los para 

onde quiser! 

Eles estão disponíveis no 

aplicativo “Biblioteca do 

Evangelho”. 
Clique Aqui e saiba como 

acessá-lo! 

EAD SEBRAE - Cursos Gratuitos Guia de Profissões e Salários 

Saiba Mais! 

Com o guia, você pode saber se o seu 

salário está de acordo com o mercado ou 

qual é o salário justo quando se está em 

busca de uma recolocação 

profissional. 

 

Três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 

anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com 

a criação de um negócio próprio. Em dez anos, a taxa 

total de empreendedorismo no Brasil aumentou de 

23%, em 2004, para 

34,5% no ano passado.   

       Leia Mais! 

www.sebrae.com.br 

Quer saber como ser 

um expert em 

concurrsos públicos? 

Saiba Mais! 

Leia Mais! 

Inscrições abertas para a Feira do Estudante! 

A 18ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2015 é o maior 

evento do país voltado à capacitação e inclusão 

profissional de jovens no mercado de trabalho. 

Aproveite esta 

grande 

oportunidade! 

Faça sua Inscrição! 

Como minha fé em Jesus Cristo afeta minha 

autossuficiência? 

O Senhor declarou: “É meu propósito suprir a meus 

santos” (D&C 104:15). Essa revelação é uma promessa 

do Senhor de que Ele proverá bênçãos materiais e abrirá 

a porta da autossuficiência, que é a capacidade de 

provermos nosso sustento e o de nossa família.  

Iniciamos há apenas dois meses a implantação do novo 

currículo e dos grupos de autossuficiência no Brasil, mas 

já tem sido um grande sucesso. Os líderes e membros das 

estacas envolvidas demonstram grande entusiasmo e 

estamos ouvindo testemunhos e histórias de sucesso.  

Você sabia que o SEBRAE oferece cursos 

gartuitos para quem quer abrir um negócio 

ou já possui um e quer 

aprimorar seu pefil? 

Implantação do novo currículo e dos grupos 

de autossuficiência no Brasil 

Estaca Maceió Litoral  

Estaca Rio de Janeiro 

Andaraí  

Brasil é o primeiro em ranking  

de empreendedorismo 
Durante o ano de 2014, vários empreendedores SUD inscreveram-se 

no concurso realizado pelos Centros de Autossuficiência do Brasil. 

Tivemos excelentes candidatos que demonstraram atraves de seu 

espírito empreendedor que o negócio próprio pode ser um caminho 

viável até a autossuficiência. Seguindo os critérios estabelecidos 

para o concurso, temos o prazer de 

anunciar que o irmão Antonio Viana, 

segundo conselheiro na presidência da 

Estaca Niterói, ganhou o prêmio do 

EMPREENDEDOR SUD 2014. 

Veja aqui a sua história de sucesso! 
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