PAIXÃO
POR

APRENDER

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!
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A Sandriele
diz que é
possível
Aprender um pouco todos os dias
Na assembleia, conheceu o PROGRID
Que virou para ela um guia
Para aperfeiçoar seu trabalho
E viver com mais sabedoria.
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No
encontro de
cooperados
Falaram do programa de educação
Que leva à comunidade
Oportunidade e inovação.
Mas foi durante uma palestra
Que algo chamou sua atenção.
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Percebeu que tinha ao alcance

Um mundo de
conhecimento
E que poderia se capacitar,
Em qualquer lugar e momento.
Presencialmente ou pelo site,
Ela busca seu desenvolvimento.

As capacitações do PROGRID
Ajudam Sandri na carreira
Se inscrever nas atividades
Virou prática corriqueira
E quanto mais ela aprende
Mais toma decisão certeira.
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Ainda não conhece o PROGRID?
Te convido, então, a conhecer
Tem um montão de cursos
Tudo bem fácil de aprender
Pois como já disse o ﬁlósofo*

Conhecimento
é poder.
*A frase “Conhecimento é poder” é atribuída a
Francis Bacon, ﬁlósofo, político e ensaísta inglês
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Quem é a
cooperada
Sandriele ouviu falar pela primeira vez do PROGRID
em uma assembleia de cooperados, mas foi ao
participar da palestra realizada pela Cooperativa que
começou a se interessar pelo programa. Desde
então, ela não parou mais de fazer os cursos do
PROGRID, que considera de fácil aprendizado.
O conhecimento que a cooperada adquiriu por meio
das capacitações a auxilia muito na rotina de
trabalho e esclarece suas dúvidas sobre diversos
assuntos da vida proﬁssional e pessoal.

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