
INFORMATIVO  
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Para maiores informações, entre em 

contato com o gerente de autossufi-

ciência de sua região 

www.autossuficiencia.lds.org.br 

Por que você acha que o Pai Celestial quer que assumamos responsabilidade 
pessoal por nossa vida? 

“Deus determinou que esta existência mortal exija um esforço quase   

constante. (…) Por meio do trabalho sustentamos e enriquecemos a vida. 

(…) O trabalho edifica e refina o caráter, cria beleza e é o instrumento de 

nosso serviço ao próximo e a Deus. Uma vida consagrada é cheia de    

trabalho, às vezes repetitivo, (…) às vezes pouco reconhecido, mas sempre 

um trabalho que melhora, (…) que sustém, que eleva [e] aprimora.” 

SERVIÇOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA 

CALENDÁRIO DE  
TREINAMENTOS 

Para os Especialistas de 
Estaca e membros do     

Comitê de Autossuficiência 

Informativos anteriores  

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    

comunicadofpe@ldschurch.org  

Leia Mais! 

Inauguração do Centro de Autossuficiência em Goiânia Sul e em Natal 

Notícias        

Campinas SP 

 

 

27 de Agosto às 20 horas  

(horário de Brasília) 

“Como identificar 

os membros      

necessitados e 

ajudá-los a       

progredir” 

Feira do Guia do Estudante 2015     

São Paulo 

A localização de um ponto comercial é decisiva para o sucesso de 

um negócio. Você pode ter o melhor produto e a melhor equipe de 

atendimento, mas se abrir sua loja no local errado, todo o            

investimento será desperdiçado. Confira as dicas! 

D. TODD CHRISTOFFERSON, 

“Reflexões sobre uma Vida Consagrada”,  

A Liahona, novembro de 2010, p. 16 

10 dicas de como escolher o melhor local para abrir seu 

negócio 

O secretário municipal de Trabalho e 
Renda, Arnaldo Salvetti Palácio Jr., foi 

convidado pelo vereador Luis Yabiku a 

proferir palestra sobre o mercado de 
trabalho durante a 7ª Semana de     

Profissões e Empreendedorismo     

realizada pelo Centro de Autossufici-

ência em Campinas.  

Palestra com Secretário 

do Trabalho e Renda 

26/09 16h-20h Estaca 
Campinas Castelo 

Recentemente recebemos a alegre 

notícia de que mais dois Centros de 

Autossuficiência de Estacas   foram 

inaugurados! 

“Podemos sentir que esse programa é   

inspirado e grandioso, totalmente          

necessário para o nosso povo neste       

momento(...)” 
CA Goiânia 

CA Natal 

A Feira é consagrada como a maior referência para 

estudantes em um dos períodos mais críticos da vida: o 

momento de escolher o melhor caminho para o futuro. 

21, 22 e 23 de agosto das 9h às 19h 

Expo Center Norte  
Pavilhão Amarelo Av. Otto Baumgart, 1000 Vila Guilherme              

CEP 02055-000 São Paulo 

CONCURSO            
PÚBLICO 

Concurso Banco do Brasil 2015/2016 

A divulgação do segundo edital para 

Escriturário, cargo que exige o nível 
médio, poderá acontecer a partir do 

último trimestre do ano (final de 

2015), uma vez que ainda há concurso 

em andamento.  

Leia mais! 

Emprego na crise                                                

Veja cargos e áreas em alta e baixa 

Em meio ao cenário econômico recessivo, com diminuição do 
ritmo da produção e do consumo e aumento do desemprego no 

país, quem está em busca de trabalho ou pensa em mudar de 

emprego deve ficar atento. Algumas ocupações acabaram sendo 
mais afetadas que as outras 

em virtude da desaceleração 

econômica, como as relacio-
nadas à área de turismo, 

marketing e imobiliária.... 

Leia mais!  Saiba mais! 

http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/centros-de-autossuficiencia-sre.html
http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html
http://www.bemestarbr.net.br/2-uncategorised/60-12-principios-da-autossuficiencia.html
http://empreendedor.com.br/noticia/10-dicas-de-como-escolher-o-melhor-local-para-abrir-seu-negocio/
http://guiadoestudante.abril.com.br/feira-do-estudante/sao-paulo/
http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/noticias/concurso-banco-do-brasil-2015.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/07/emprego-na-crise-veja-cargos-e-areas-em-alta-e-baixa.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/07/emprego-na-crise-veja-cargos-e-areas-em-alta-e-baixa.html
http://guiadoestudante.abril.com.br/feira-do-estudante/sao-paulo/

