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HISTÓRIA:

A Associação Rural de Lajeado foi fundada em 24 de setembro de 1938 no Vale do 
Taquari, município de Lajeado/RS. O objetivo principal era o associativismo visando 
o desenvolvimento da agricultura familiar na região, cuja principal característica é o 
grande número de pequenas propriedades.

Na década de 70, com a modernização da agricultura, a Associação Rural cresceu e 
se desenvolveu, trazendo novas oportunidades aos seus associados no ramo da 
agricultura e pecuária, bem como uma loja com uma grande diversidade de                   
produtos para o lar e serviços.

No ano de 2004, os associados da Associação Rural, fundaram uma cooperativa, a 
Cooperativa Rural dos Vales, cujo objetivo foi buscar alternativa para a                           
armazenagem da produção de grãos. No ano de 2017 viu-se uma oportunidade de 
melhorar o associativismo, sempre presente nesta entidade. Transformou-se a         
Associação Rural em cooperativa, a ARLA Cooperativa, incorporando a Cooperativa 
Rural, formando uma empresa mais solida e robusta que hoje congrega mais de 
2.000 cooperados e 170 colaboradores.
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O QUE REPRESENTA SER UMA COOPERATIVA:
Ser cooperativa representa um caminho que busca transformar o mundo em um 
lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um 
modelo que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e social,      
produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo. É a partir da associação 
de pessoas com os mesmos objetivos que se busca satisfazer as necessidades 
econômicas, sociais e culturais. A cooperativa nasce da solidariedade e visa         
melhorar a vida das pessoas que a compõem.

NEGÓCIO:
Disponibilizar de forma sustentável, soluções em agronegócio e varejo para           
associados e clientes.

VISÃO:
Ser referência para associados e comunidade onde está inserida, no                           
desenvolvimento do agronegócio e varejo.

MISSÃO:
Promover o desenvolvimento econômico e social através de soluções sustentáveis, 
estimulando o empreendedorismo, a geração de valor e a cultura cooperativista 
entre os associados, colaboradores e a comunidade onde está inserida.

VALORES:
Cooperação, Integridade, Profissionalismo, Responsabilidade Socioambiental,  
Simplicidade e Transparência.
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BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS:

- Orientação técnica personalizada voltada para: culturas de milho, soja e trigo;  
pastagens; hortifruti; interpretação de análise de solo; 

- Participar de eventos técnicos, tais como, simpósios, palestras e dias de campo;

- Complexo de silos para armazenagem da produção com localização privilegiada; 

- Participação do associado com DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) no          
programa de Biodiesel (soja) com pagamento de bônus por saca;

- Lojas diversificadas divididas em 5 principais ramos (Agrícola, Veterinária,               
Ferragens, Materiais de Construção e Bazar) com aproximadamente 40.000 itens, 
nos quais são oferecidos aos associados descontos variados, dependendo das 
linhas de produtos;

- Fábrica de rações que possibilita ao associado o acesso a produção de ração de 
alta qualidade para alimentação do seu rebanho;

- Participar de “Programa de Bonificação”, o qual possibilita o resgate anual em pro-
dutos, conforme regulamento específico;

- Participar de eventos de integração com associados;

- Evento anual de integração voltado para as mulheres.
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DIREITOS DOS ASSOCIADOS:

- Tomar parte nas Assembleias Gerais;

- Propor ao Conselho de Administração ou à Assembleia Geral medidas de               
interesse da Cooperativa;

- Votar e ser votado para os cargos sociais;

- Demitir-se da Cooperativa quando lhe convier;

- Realizar com a Cooperativa todas as operações que correspondam aos seus obje-
tivos;

- Solicitar por escrito quaisquer informações sobre as atividades da Cooperativa;

- Beneficiar-se dos serviços que a Cooperativa estiver habilitada a prestar;

- Participar das sobras do exercício;

- Participar sempre que possível dos eventos oferecidos pela cooperativa.
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OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS:

- Manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao banco de dados da 
cooperativa;

- Subscrever e integralizar as quotas-parte do capital da Cooperativa e contribuir 
com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos pelo 
Conselho de Administração;

- Cumprir as disposições da lei, do Estatuto, do Regimento Interno, do Manual de 
Ética e Conduta e respeitar as resoluções tomadas pelo Conselho de Administração 
e as deliberações da Assembleia Geral;

- Satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa;

- Comparecer às Assembleias Gerais;

- Participar das perdas apuradas em Balanço;

- Adquirir e entregar sua produção à Cooperativa;

- Prestar à Cooperativa esclarecimentos relacionados com suas atividades.
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RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS

Em regra geral, o Associado responde subsidiariamente pelas 
obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o 
limite do valor das quotas-parte de capital que subscreveu,     
perdurando essa responsabilidade nos casos de demissão,          
eliminação ou exclusão, até a data em que forem aprovadas pela 
Assembleia Geral as contas do exercício em que se deu o           
desligamento.
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CONTATOS:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Arla Matriz:
(51) 3714 - 8000

Arla Cereais:
(51) 99917 - 3466

Arla BL:
(51) 3789 - 1426

DPTO. AGRonômico:
(51) 3714 - 8016

DPTO. veterinário:
(51) 3714 - 8035

Fábrica Rações:
(51) 99785 - 8004

Arla RS:
(51) 3707 - 0170

AGROARLA:
(51) 99596 - 8553

1- Adesão voluntária e livre
2- Gestão democrática pelos associados
3- Participação econômica dos associados
4- Autonomia e independência
5- Educação, formação e informação
6- Intercooperação
7- Compromisso com a comunidade

Princípios do cooperativismo


