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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.

Fique atento às oportunidades

Tenha organização e liderança

E goste muito de criatividade

Busque inovar todos os dias

E mantenha a tranquilidade.

Para 
empreender 
com sucesso
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Maico já tinha isso tudo

Mas queria uma direção

E o PROGRID mostrou a ele

Qual era a melhor solução

O programa gerou no negócio

Uma 
verdadeira 
evolução. 

Fez na empresa uma consultoria

Notou pontos a desenvolver

Planejou novas estratégias

Fazendo a empresa crescer

O apoio da Cooperativa

Fez muita coisa 
boa acontecer!
O financeiro organizado

Melhorou os resultados

Maico, assim, conquistou

Os objetivos planejados

Então, conseguiu alcançar

O reconhecimento esperado!
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Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

Maico é um empreendedor que participou do 
PROGRID e realizou melhorias na gestão da 
empresa, colocando em prática o que aprendeu.  

Com as orientações que recebeu por meio do 
programa, o cooperado promoveu mudanças que 
refletiram na melhor organização financeira da 
empresa, tornando-a mais competitiva no mercado 
e trazendo resultados que refletiram positivamente 
em todo o time.

Quem é o 
cooperado

Maico divulga o programa

A todos que ele conhece

Pois, quando a empresa vai bem

A comunidade se fortalece

A economia local se movimenta

E, assim, todo 
mundo cresce!
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