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CONHECIMENTO

DESDE 2002, AS COOPERATIVAS AILOS,
POR MEIO DO PROGRID, NOSSO PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONAM
DESENVOLVIMENTO AOS COOPERADOS E
COMUNIDADES, PARA PESSOAS E
EMPRESAS, EM DIVERSAS ÁREAS.
Para marcar esse momento especial, compartilhamos
histórias de cooperados do Sistema Ailos que tiveram o
apoio do programa e realizaram mudanças positivas em
suas vidas.
Os relatos são histórias reais e são apresentados no formato
de contos de cordel, gênero literário que se caracteriza por
ser, culturalmente, um movimento de comunidade. Assim
como o PROGRID, que promove um movimento de
transformação na vida dos cooperados e na economia local.
Essa é a essência da nossa melhor versão. Assim, as pessoas
podem se transformar em agentes capazes de mudar a sua
história, a sua vida e a comunidade.
Convidamos você para conhecer essas histórias e para
descobrir por que acreditamos que o conhecimento é
a base para a construção de um mundo mais humano,
justo e igualitário.
Boa leitura!
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Pessoas que fazem a diferença
Acreditam no poder da educação
Escrevem sua própria história
Com resiliência e motivação
E multiplicando conhecimento

Constroem
sua melhor
versão.
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Esse é o caso da Rosane
Que sempre presta atenção
Nas iniciativas que buscam
Promover a cooperação
E o PROGRID ela conheceu

Com entusiasmo
e motivação.
Viu no programa um aliado
Importante no aprendizado
Pois na escola onde trabalha
O projeto seria bem valorizado
Conhecimento só faz mudança

Quando é
compartilhado.
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Uma equipe da Cooperativa
Foi à escola com toda a alegria
Apresentou o projeto à diretora,
Que avaliou a proposta
Com bom senso e sabedoria.
E desse encontro nasceu
Uma maravilhosa parceria.
Sobre Educação Financeira
Os professores aprenderam
Depois foram os estudantes
Que as orientações receberam
O conhecimento se multiplicou

E novas
oportunidades
floresceram.
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Os 20 anos do PROGRID
Já mudaram muitas histórias
Realizando sonhos e traçando
Bem-sucedidas trajetórias
Seguimos na missão de educar

Guardando
sorrisos na
memória.
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Quem é a
cooperada
Rosane é uma cooperada que trabalha na área de
educação. Logo que ela começou a fazer parte do
Sistema Ailos, ﬁcou sabendo do PROGRID e se
interessou em levar um dos projetos para a escola.
Por meio de uma parceria com a instituição de
ensino, a Cooperativa realizou, inicialmente, uma
palestra educativa com os professores. Deu tão
certo que a iniciativa foi estendida aos alunos, que
aprenderam sobre a importância da educação
ﬁnanceira.

Acesse
ailos.coop.br/educacao
para conhecer as outras
histórias de Cordéis
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