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Disso, a Rosiana tem certeza

Busca aprender todos os dias

Com muita dedicação e firmeza

O PROGRID trouxe a ela,

Sobre gestão, mais clareza.

Conhecimento 
é bom para o 
negócio

2 3
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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.
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Rosiana queria muito

Sua panificadora melhorar

O programa da Cooperativa

Ajudou ela a impulsionar

Toda a área administrativa

E as metas
do negócio 
alcançar.

Com o diagnóstico e a consultoria,

Rosiana fez um bom planejamento 

Passou a tomar decisões melhores

Que refletiram bem no empreendimento

Mostrando que é essencial

Unir boa 
estratégia 
ao talento.  

4 5
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Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

Rosiana é dona de uma panificadora e de uma 
fábrica de bolachas. Para potencializar a gestão da 
empresa de pães, ela participou de um programa do 
PROGRID para empreendedores.

Com a consultoria em gestão financeira que Rosiana 
recebeu, a empresa conseguiu desenvolver novos 
projetos e encontrar soluções para as dificuldades 
do dia a dia. Agora, a cooperada espera impulsionar 
também a gestão da fábrica de bolachas com o 
apoio do programa. 

Quem é a 
cooperada

Rosiana já pensa em participar

Outra vez do programa de gestão 

Para a sua fábrica de bolachas

Ir tão bem quanto a de pão

Com o apoio da Cooperativa 

Ela vai 
alcançar essa 
realização!

6 7
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