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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!

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.

Angela é uma empreendedora

De muita disciplina e talento

Mas o dinheiro da empresa

Parecia sumir com o vento

Quis aprender sobre finanças
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Deixou de misturar as contas,

Que eram suas e da empresa,

Fez uma avaliação de custos

Começou a reduzir despesas

E, após um tempo, ela teve

Uma positiva 
surpresa!
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Para dar fim à dificuldade,

De o fluxo de caixa calcular,

Foi a uma palestra do PROGRID

Que ajudou Angela a encontrar

Uma solução para o problema

O dinheiro do negócio dela

Já não vira mais poeira

E a responsável por isso

Foi a educação financeira

Angela fez melhorias no caixa

Fazendo 
o dinheiro 
sobrar.

E ficou confiante 
e faceira!
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Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

Angela é uma empreendedora que teve o 
interesse de organizar as contas pessoais e as 
da empresa. Tudo começou a melhorar depois 
que ela participou de uma palestra do 
PROGRID sobre educação financeira. 

Angela começou a colocar em prática o que 
aprendeu e conseguiu virar o jogo, adotando 
pequenos hábitos que fizeram uma grande 
diferença nas suas finanças.

Quem é a 
cooperada

Agora, vou dar uma dica

Pra você não ter escassez

Não gaste seu salário

Todinho de uma só vez

Pague as contas e guarde o resto

Pra durar até 
o fim do mês.

6 7
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