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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB  PR) POR OCASIÃO DOS 40 ANOS
DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE
ROLÂNDIA  COROL.
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Sr. Presidente,
Srs. Deputados,
Sras. Deputadas,

No dia 30 de outubro próximo, a Cooperativa
Agropecuária de Rolândia  COROL, no Paraná, completará 40 anos de existência com muito júbilo e orgulho do
trabalho que tem realizado em prol do desenvolvimento
agroindustrial da região norte do Paraná.
Esta justa homenagem que presto no plenário
desta Casa é fruto de um intenso trabalho que vem sendo desenvolvido com afinco e tenacidade ao longo dessas
quatro décadas pela Corol em nosso Estado.
Inicialmente concebida para beneficiar a produção de café, ao longo dos anos a Corol ampliou suas atividades para uma gama enorme de produtos agroindustriais,
desde o fornecimento de insumos e produção de sementes, onde se destaca a soja, o trigo, o café, a laranja, entre
outros, até a manutenção de usinas de açúcar e álcool, fábricas de rações e briquetes, torrefação de café, fecularia de
mandioca, indústria de suco e unidades de beneficiamento
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de sementes, além da promissora iniciativa de implantação
da plantação de uva.
Contando com a incansável participação de seus
5.572 cooperados e 1.043 funcionários, ano após ano a
Cooperativa tem superado suas metas de recebimento de
grãos em todas as produções, estando previsto o recebimento de mais de 13 milhões de sacas de grãos para a safra
2003/2004.
A pujante atuação da Corol tem contribuído para
que o Estado do Paraná seja responsável hoje pela produção de cerca de 25% da produção de grãos do Brasil, possibilitando que nas safras 2002/2003, o Paraná batesse o recorde nacional da colheita de grãos, produzindo, na última safra de verão, quase 24,5 milhões de toneladas, tornando significativa sua participação na balança comercial
do Brasil.
O modelo de organização da Corol é exemplo
para o desenvolvimento de uma atividade geradora de
renda, assegurando o emprego decente e sustentável, que
permite o desenvolvimento do potencial econômico de
Rolândia e dos municípios circunvizinhos, onde ela tem
ação e se localizam seus entrepostos, destacando-se Alvorada do Sul, Arapongas, Apucarana, Assaí, Bela Vista
do Paraíso, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporã, Jaguatipã,
Jataizinho, Londrina, Paiquerê, Pitangueiras, Primeiro de
Maio, Sabáudia, Sertanópolis, Sertaneja, Tamarana e
Warta.
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A tenacidade dos agricultores do norte do Paraná
impulsionou a Corol, e o espaço que ela tem ocupado
atualmente no agrobusiness deve ser motivo de orgulho para
todos os paranaenses, demonstrando a capacidade laboral
de nosso povo.
A diretoria atual, na pessoa do experiente Eliseu
de Paula, tem realizado todo um trabalho que possibilita
à Corol responder às necessidades sociais e econômicas
da comunidade. Além disso, desenvolve-se toda uma preocupação permanente no contínuo aprimoramento tecnológico de seu parque agroindustrial, de forma a assegurar uma produção cada vez mais pujante, aumentando
a sua competitividade, sobretudo a partir da inauguração
de seu Centro de Difusão de Tecnologia, em fevereiro
último.
Parabenizo a Corol pela passagem de seu 40º aniversário e aos cooperados norte-paranaenses que contribuíram, preponderantemente, para a excelência dos serviços prestados pela cooperativa, de modo que esse trabalho
profícuo continue perene, em prol do desenvolvimento
de nossa sociedade paranaense e para a construção de um
País mais justo e solidário.
Muito obrigado.
LUIZ CARLOS HAULY
Deputado Federal (PSDB  PR)
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MENSAGEM AOS COOPERADOS

A Cooperativa é o instrumento mais completo de
participação da população no desenvolvimento econômico e
social de uma nação.
Mais do que atender seu interesse de associado
os cooperados congregam crenças, valores e ideais no
seu dia-a-dia.
Parabenizo, assim, a todos os cooperados que
colaboram no engrandecimento da COROL nos seus 40 anos.

LUIZ CARLOS HAULY
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