LuterPrev Previdência Privada
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aplicação do PEF nas 17 escolas participantes,
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clientes da Luterprev em planos corporativos de
previdência privada —, é realizada por meio de
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comemorativa com capa dura e muitas ilustrações, reservou parte do conteúdo aos relatos
de professores, alunos e diretores de escolas,
que deram testemunhos detalhados sobre atividades e experiências realizadas em sala de aula.
Desta forma, o livro tornou-se um completo
guia de referência para outras instituições que
queiram criar seus próprios projetos na área da
educação financeira.
A companhia distribuiu gratuitamente exemplares do livro em escolas públicas do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina, previamente selecionadas, e nas entidades, instituições e escolas que
mostraram interesse em conhecer a iniciativa.
A Luterprev também manteve, em 2012, o
Programa de Comunidades Autossustentáveis –
ProCAS, criado em 2009, que é voltado a comunidades eclesiásticas. O objetivo é ajudá-las a
desenvolver habilidades e a viabilizar mecanismos
que possam contribuir para sua sustentabilidade.
Como tem raízes ligadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o maior número de ações
desenvolvidas pelo ProCAS tem sido direcionado a comunidades ligadas à instituição. Mas a ideia é
disponibilizar o programa para outras denominações religiosas, cujas necessidades se assemelhem

São cursos para Gestão de Comunidades Cristãs, que capacitam esse público para promover uma
gestão atualizada e eficiente por meio da disseminação de conhecimentos de comunicação,

marketing, legislação e organização de eventos, entre vários outros. Cada edição comporta 40 participantes, que assistem a 120 horas/aula e recebem certificados de conclusão.
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àquelas observadas nas comunidades já atendidas.

