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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!

E viver 
na prática
a cada 
segundo!
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Certa vez, um sábio disse:

Educação muda o mundo;

Depois de virar cooperado,

Leandro quis conhecer a fundo

O movimento cooperativo 
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Os cursos o deixaram interessado

Fez faculdade na área

Quando viu, já estava formado

O cooperativismo tinha, de fato,

A vida do Leandro transformado.

Primeiro
conheceu o 
PROGRID!

Aprender virou para ele rotina

Começou, então, a pós-graduação

Estudou a área de transporte

Com persistência e dedicação

Fortalecendo, todos os dias,

A bandeira 
da educação.
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Leandro é um profundo conhecedor do 
cooperativismo, que começou a se interessar pelo 
assunto depois de se tornar cooperado. 

Pós-graduado na área, Leandro busca aproveitar 
todos os recursos do PROGRID para conhecer mais a 
fundo esse modelo de gestão e seus benefícios. 
Dessa forma, colabora para o desenvolvimento da 
Cooperativa da qual faz parte e de todos que 
integram o movimento cooperativista.

Quem é o
cooperado

Leandro diz que o cooperativismo 

Torna o mundo muito melhor

Pois o modelo colaborativo

Transforma o nosso redor

Quem faz parte do movimento

É um 
verdadeiro 
fazedor!
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Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis
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