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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.

Como o PROGRID começou?

É a história que vamos contar.

Há 20 anos, nasceu pequeno

E desde lá, cresce sem parar

O programa se reinventa

Para 
mais vidas 
transformar.
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Colaboradora de empresa têxtil

Elaine lembra da cooperativa

Que oferecia aos colaboradores

Mais qualidade de vida

Tornando toda a equipe 

Cada financiamento realizado

Gerava muita oportunidade

Anos depois, a instituição abriu

As portas para a comunidade

Então, a educação financeira

Se tornou uma prioridade.

Mais 
satisfeita 
e unida. Com

disposição e 
perseverança.

Para instruir o cooperado

A lidar com suas finanças

Do projeto de educação

Elaine assumiu a liderança

Estudou e criou o programa

4 5



Colaboradora de empresa têxtil

Elaine lembra da cooperativa

Que oferecia aos colaboradores

Mais qualidade de vida

Tornando toda a equipe 

Cada financiamento realizado

Gerava muita oportunidade

Anos depois, a instituição abriu

As portas para a comunidade

Então, a educação financeira

Se tornou uma prioridade.

Mais 
satisfeita 
e unida. Com

disposição e 
perseverança.

Para instruir o cooperado

A lidar com suas finanças

Do projeto de educação

Elaine assumiu a liderança

Estudou e criou o programa

4 5



Quem é a 
cooperada

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

Elaine trabalhava em uma grande empresa têxtil, 
que deu origem a uma cooperativa de crédito 
formada exclusivamente por colaboradores.

Quando a cooperativa se desvinculou da 
empresa e permitiu a adesão de toda a 
comunidade, veio o desafio de ensinar a 
educação financeira aos cooperados. Elaine, 
então, foi responsável por desenvolver as bases 
do PROGRID, programa que já transformou 
milhares de vidas por meio da educação. A todos o cooperativismo,

Através da educação financeira,

Ética e empreendedorismo,

Espalhando a justiça social

E driblando o individualismo.

O PROGRID 
ensina e leva

6 7
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