
INFORMATIVO  

 

Maio 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 - 

Novo Currículo 

Leia o depoimento do 

do Irmão Pedro que 

é facilitador do 

grupo “Minha 

Busca Por 

Emprego”, na 

Estaca Natal. 

 

       

 

 

 

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    
comunicadofpe@ldschurch.org  

Informativos anteriores  

Curiosidades sobre 

Concurseiros 

Confira clicando aqui! 

Leia Mais! 

Por que o tempo é uma das maiores dádivas de Deus? 

“O tempo é o único bem que existe na Terra. (…) Se for usado 

apropriadamente, proporcionará coisas para seu conforto, 

comodidade e satisfação. Ponderemos a respeito desse assunto e 

não fiquemos mais de braços cruzados perdendo tempo.” 

BRIGHAM YOUNG, em Discourses of Brigham Young, sel. John A. 

Widtsoe, 1954, p. 214. 

Recentemente recebemos a 

maravilhosa notícia de que 

mais um Centro de 

Autossuficiência foi 

inaugurado!  

GRUPOS DE 

AUTOSSUFICIÊNCIA:  
Já temos no Brasil aproximadamente 

80 grupos de autossuficiência 

funcionando em 50 estacas do país. 

Outras 120 estacas já iniciaram o 

processo de implantação e em breve 

irão iniciar os grupos. 

 
Conheça mais sobre os grupos de autossuficiência 

Inauguração do CA da 

Estaca Birigui 

Conheça os 8 tipos 

de concurseiros! 

MEI SEBRAE 

Emprego ligado  

QIPU - Aplicativo 

Escola de Negócios SEBRAE-SP em Parceria com o 

Centro Paula Souza! 

É primeira escola de empreendedorismo do Brasil com cursos 

técnicos e tecnológicos gratuitos. Uma iniciativa inédita para 

formar e capacitar futuros e atuais empreendedores. Saiba Mais! 

Clique na 

imagem ao lado 

e inscreva - se! 

Quer achar um emprego mais rápido e perto da 

sua casa? 

Clique aqui e faça seu cadastro no site, ou baixe o 

aplicativo e receba as vagas de emprego que 

combinam com você! 

Tudo feito através do seu celular e totalmente grátis! 

Este prêmio é direcionado às 

micro e pequenas empresas que 

buscam melhorar a sua gestão e 

competitividade. 

Além de competir você recebe 

gratuitamente avaliação da 

gestão da sua empresa.  

Prêmio MPE Brasil 2015 

Clique aqui e inscreva sua empresa! 

O Qipu é um aplicativo 

gratuito que ajuda o 

Microempreendedor 

Individual (MEI) a 

controlar suas vendas, 

despesas e na gestão do 

negócio. 

Clique aqui e 

baixe o aplicativo! 

Veja como tornar-se 

dono de um negócio 

legalizado, com CNPJ, 

previdência e 

assessoria do Sebrae 

para se tornar lucrativo 

e competitivo. Leia Mais! 

Veja como tornar-se um Microempreendedor 

Individual. É fácil e rápido. Clique aqui! 

Veja mais! 

O grupo de autossuficiência Educação para 

um Emprego Melhor é pré-

requisito para os interessados em 

aplicar ao Fundo Perpétuo de 

Educação. Para maiores detalhes, 

converse com o especialista de 

autossuficiência de sua estaca ou 

com o gerente do CA de sua 

região. Este novo material 

substitui o curso Planejar Para o Sucesso. 
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