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APRESENTAÇÃO
Curitiba, verão de 2014

Q

uando recebi o honroso convite para fazer a apresentação
deste livro que conta a história e o pioneirismo da
Família Glaser no comércio de Curitiba, minha imaginação
desde logo me transportou ao passado distante como se eu
tivesse sido personagem de uma época cujo cenário não
pertenceu a minha geração.
Tempos de uma Curitiba bucólica, de casas simples, a
maioria construída de madeira, com jardim e quintal, onde
famílias oriundas do além-mar se confundiam com brasileiros
da terra.
Dentro deste palco na data de 4 de janeiro de 1887, faltava
um pouco mais de uma década para terminar o século XIX,
em pleno verão da Capital das Araucárias o sol espargia
calor por toda a Rua Mato Grosso e as pessoas que por ali
passavam foram testemunhas do nascimento de uma nova
casa de secos e molhados.
E eu juro que eu vi com meus próprios olhos, em pé bem em
frente de uma das portas do estabelecimento a figura ímpar
do seu proprietário Wenceslau Glaser olhando em direção
ao marco zero da cidade – Praça Tiradentes – esperançoso
que de lá viessem seus novos fregueses quando tivessem que
retornar as suas casas. Não importava que por ali passassem
a pé, ou conduzindo suas carroças ou animais de montaria,
mas esperava que pudessem parar e adquirir as mercadorias
de primeira necessidade que estavam colocadas à venda.
Desejo próprio que aumenta os sonhos de todos aqueles
que fazem da arte do comércio a razão de suas próprias vidas.
De repente, como em um passe de mágica, desperto de
meus devaneios e vejo que ficou para trás o século XX e
quando volta a realidade deparo que transcorreu um pouco
mais de uma década do século XXI!
Volto os olhos para a Rua Mato Grosso, hoje com a
denominação de Rua Comendador Araújo, e no prédio
localizado na mesma esquina com a Rua Visconde do Rio
Branco deparo com o vistoso e magnífico casarão dos Glaser,
e nele o mesmo comércio agora adaptado aos novos tempos,
oferecendo à venda, com a mesma tradição familiar, presentes
finos e de bom gosto, sempre com a honestidade de preços e
confiança que é a marca registrada de seus responsáveis.
10

E na porta da frente, também em pé, estão Mário Glaser
e sua filha Bianca Emanuelle, terceira e quarta geração,
respectivamente, de uma família de comerciantes que
tem nas veias a garra de empreendedorismo e também
como o fundador da empresa ambos estão agora
olhando para o alto, para cima das nuvens, pedindo
ao Senhor dos Mundos que Ele lhes dê força para
continuar servindo os curitibanos com a mesma garra
e vontade e também para agradecer àqueles que lhes
antecederam na direção daquela casa que muito tem
contribuído para o progresso de nossa cidade.
Daí a razão deste livro, que tem a finalidade de
registar na memória de nossa Curitiba a saga de uma
família de imigrantes austríacos que escolheu a capital
do Paraná como porto seguro para viver, participar de
suas transformações, construir com o trabalho para
alicerçar o progresso, sempre com muito respeito a
todos que com ela se relacionaram.
A leitura é prazerosa e serve para dignificar a arte
do comércio, pois sem nenhuma dúvida a Casa Glaser
Presentes é um dos melhores exemplos de longevidade,
perseverança e muita fé no futuro.
Boa leitura.
Edson Luiz Vidal Pinto
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral
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SINOPSE
Wenceslau Glaser, legado paranista.
“Os grandes homens constituem um exemplo porque, sendo
idealistas, inovam em sua época e se antecipam às seguintes.”
José Ingenieros

D

eslumbrante, em curiosa, inédita e cronológica sequência,
será a leitura desta magnífica obra, que descreve os
contínuos sucessos de um pioneiro – empresário do comércio e
personagem comunitário que foi Wenceslau Glaser – fundador
da atual GLASER PRESENTES.
Na pátria austríaca, distante além-mar, que perdura como
berço do coração, nasceu em 10 de agosto de 1863; aqui
aportou e iniciou jornada empresarial – sua missão de vida no
plano terrestre. Cumpriu-a sem mácula, com fé no trabalho;
mediante ações do espírito público estendeu seus préstimos à
comunidade, que o abraçou e o prestigiou.
Portador de refinada educação europeia, integrou-se
rapidamente à rica cultura de nosso rincão, e – lídimo líder
– elevou-se altaneiro, como se formam as copas de nossas
araucárias.
Teve um viver amplo em tudo que realizou ou projetou,
construiu caminhos para as gerações futuras, que o sucederam.
A legada trilha de efeitos, deixou-a para gerações seguintes;
delimitada por valores éticos.
Como o pinheiro imbatível, símbolo emblemático paranista,
edificou sua sede curitibana à Rua Comendador Araújo. Firme,
mantém-se garbosa, modernizada em seus caracteres de origem:
evoluída pela geração atual, marco simbólico que reverencia no
cotidiano sua memória. Wenceslau nada construiu volátil; fezse tradição que permanece. Melhoria urbanística, que guarda no
seu bojo o registro de diversas experiências e objetos preciosos
do passado – exemplos para a era atual e para o porvir.
Fatos históricos ora publicados em macrocapítulos lerse-á que: para a sociedade, contribuiu com ações benéficas,
de interesse público, a serem lembradas e exaltadas: como
voluntário, participou da formação do Corpo de Bombeiros
de Curitiba: coronel da Guarda Municipal; presidente da Junta
Comercial; vereador de nosso Legislativo Municipal. Na época,
chamado de Camarista (sem receber remuneração, ganhando
somente passes de bonde, para chegar ao Palácio Rio Branco),
em cujo poder foi 100% partícipe e atuante.
12

Precursor/sócio do sistema de água encanada
de Matinhos, com moradores daquele balneário;
sua competência empresarial, estendeu-a como
fundador da Fábrica de Fósforos, hoje Fiat Lux, e do
Banco de Curitiba (até tempos próximos chamado
carinhosamente de Bantiba na esquina das Marechais);
preocupado com o meio ambiente, lutou para
preservar o potencial das quedas de água – chamadas
então de Hulha Branca – potencial hidroelétrico
que se transformou em usinas de energia renovável,
merecendo registro a de Chaminé.
Atleta, com familiares e companheiros, fundou o
Coritiba Foot Ball Club, participando do primeiro
título de campeão futebolístico estadual, conquista
em 1916, quando desfraldou orgulhoso, a bandeira
alviverde.
Existência de profícua vida terrena durante 73
anos; chamado do alto elevou em 20/09/1936, para
plano superior celestial, eterno, que de cima, está a
sorrir, contemplando a obra que iniciou. Foi somente
o que germinou, em frondosa árvore, sempre gerada
por seus sucessores.
Descendentes e sucessores que continuam
agregando profícuos serviços de gestão ao legado
deixado; ampliando-a na atualidade com o mesmo
espírito e valores preceituados pelo fundador, e em
preparo das futuras gerações.
Enfrentaram os sucessores desafios, navegando
por águas turbulentas, o que é atestado por tantas
marcas que naufragaram, as quais somente ficam na
recordação. Fortes ventos, verdadeiros vendavais,
causados por novas demandas no mercado, maléficos
fatores externos que se hospedaram em nossas
empresas, como dão exemplo os planos econômicos
(Cruzado, Bresser, Collor), somados a uma perversa
carga tributária.
Sobreviveram, contudo – Wenceslau e sucessores
– transpondo todos estes obstáculos que é certo
deixaram marcados sinais. Par e passo acompanharam
em seus 130 anos desde sua fundação, o período
do Império (1822/1889), A primeira República
(1890/1930), Era Vargas (1930/1945), Ditadura
Militar (1964/1985) e Nova República (desde 1985);
escrevendo inédita página na História do Brasil.
13

C

ompêndio final fiel, de apurada pesquisa,
em lavra de conteúdo abrangente, mercê
do trabalho da Prof.ª Niroá Zuleika Rotta
Ribeiro Glaser, digno de receber aplausos;
e será destaque em estante da Biblioteca do
Paraná. Deve merecer a leitura de todos os
paranistas que, como Wenceslau Glaser e
seus descendentes, souberam amar e honrar
o nosso querido rincão, preservando o que
resta da desafiada identidade paranista.
Teremos sempre alegria e saudade. Pela
continuidade – fruto da competência – dos
pensadores atuais. Certeza de que todos com
o privilégio que tive farão leitura de inédita
obra; pois lida, incorpora-se ao currículo de
nossas vidas, a fazer parte de nosso contexto,
valendo, sobremaneira, por sua sobeja e
educativa histórica.
Sem dúvida, continuará firme, a GLASER
PRESENTES.
Jonel Chede,
Ex-presidente da Associação Comercial do
Paraná, e presidente do Movimento Pró-Paraná.
24 de janeiro de 2014
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INTRODUÇÃO
C

om o intuito de mostrar a trajetória da vida de uma empresa que sobrevive
há mais de um século, nos propusemos escrever este trabalho, a fim de
mostrar ao público que, apesar de muitas crises, a garra e obstinação
de seus descendentes fizeram com que a tradição comercial
da GLASER sobrevivesse até nossos dias.
Hoje temos orgulho em dizer que é a única firma comercial existente
em 130 anos (1887) em nosso estado do Paraná, no mesmo local
e nas mãos da mesma família.
Houve mudanças sim, em sua trajetória que o leitor poderá
constatar nos capítulos seguintes, pois elas são importantes
num processo de transição das empresas familiares.
Observe que nenhuma geração encontrou uma realidade
tão diferente das anteriores – a atual –, sendo um desafio
contínuo com a saúde empresarial.

16

1914

1887
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S

egundo Adeodato Netto, o qual descreve no Jornal Gazeta
do Povo de 2011, são muitas as teorias, ferramentas e
aplicações dos diferentes princípios de gestão e estratégia
que migram dos diversos campi universitários mundo afora,
e das prateleiras das bibliotecas, diretamente para a mesa de
reunião das empresas familiares.
Nem sempre enviar os filhos para as melhores universidades
ou fazer mais de um curso, pós-graduação, estágio com grandes
executivos ou maiores grupos financeiros é garantia de formar
os melhores gestores para assumir os negócios da família.
Deve haver um envolvimento familiar e demonstrar aptidão
desde a mais tenra idade, acompanhar as gerações anteriores
nos negócios, participar de feiras, receber as informações,
experiências do dia a dia e estar sempre atualizado, bem
como conhecer a memória da empresa “que constitui
valor incalculável” – todo este acervo produz ferramentas
indispensáveis para seu conhecimento e gestão. Evidentemente
que é imprescindível uma fundamentação teórica recebida nas
universidades, mas a prática se faz com a prática.
18

Poste original em ferro, com a
indicação das iniciais Wenceslau
Glaser 1915, mantida na entrada da
Galeria Glaser da Rua Comendador
Araújo após a reforma em 2001.

A função da teoria é de subsidiar a prática com fundamentos
que permitam ajustes e correções na dinâmica do processo para
seu aperfeiçoamento – uma não invalida a outra – muito pelo
contrário, a teoria muitas vezes confirma a prática e fornece
elementos para novas teorias e, é dessa interação permanente
que emerge o progresso da atividade humana.
As dificuldades vão aparecer no dia a dia e, o difícil é o
momento em que as duas gerações se confrontam surgindo
conflitos e desafios. A nova geração, ávida por colocar em
prática suas teorias, e a antiga, receosa e cética com as mudanças
propostas (consciente dos bons resultados auferidos até então)
e temerosa do novo ainda por testar e experimentar.
No entanto, é desse embate (conflitos e desafios) que surgem
os elementos essenciais e necessários à verdadeira mudança.
Prática e teoria, teoria e prática se tornam juntas balizadoras
do processo proporcionando a permanência do passado como
vertente.
Modernidade e tradição não seguem caminhos opostos, se
realimentam, se complementam, e permanecem necessárias no
processo evolutivo da humanidade.
Em seu artigo no jornal Gazeta do Povo, 2011, Adeodato
Netto pondera:
“Disposição para assumir riscos, níveis aceitáveis de
entendimento, padrões de gestão da tesouraria, e políticas de
remuneração. Foco no cliente? Foco nas despesas? Investir em
inovação?”.
Cada vez mais as empresas terão a tarefa de mensurar seus
riscos e analisar seu vínculo emocional. Equilibrar as relações
pessoais, paternalistas, conjugais e sentimentais visando
permitir que um caminho sólido, claro e estrategicamente
positivo seja trilhado pela organização.
A maior responsabilidade para nova geração que assume
é garantir a continuidade, manutenção, respeito, honradez,
credibilidade das mãos de quem a recebeu.
Niroá Ribeiro Glaser
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1. Tradição

21

D

o latim – tradito, tradere = entregar, passar algo para
outra pessoa ou de uma geração para outra.
Tradito tinha para os latinos um duplo sentido, a doação, a
entrega, a transmissão.
É do prefixo trans que aparece em transparecer, transmitir,
tramitar, transferir que lhe confere o sentido de totalidade.
Do grego – paradasis = transmissão das práticas, entrega ou
transferência de alguma coisa para alguém.
A tradição representa a ruptura do presente com o passado
e se fortalece nos momentos de transformações em busca da
manutenção de raízes, de valores e princípios.
A tradição é uma modalidade totalizante da experiência.
Caracteriza-se pela assimilação das diferentes dimensões
ontológicas da realidade. Para as modalidades tradicionais da
experiência, aquilo que é verdadeiro é simultaneamente belo e
bom. Esta assimilação impede a distinção entre realidade e a
sua representação.
É aos mais velhos que compete transmitir essa sabedoria,
através de processos que assegurem a continuidade de uma
cadeia ininterrupta e contínua de transmissão. É a inserção
nessa cadeia de transmissão e a partilha dessa sabedoria
transmitida através das gerações que mantêm a identidade e
coesão tanto individual como coletiva.
É por isso que, mais do que transmissão explícita do
conhecimento ou de saberes formais, verbalmente formulados,
a tradição é uma sabedoria que se transmite através da
observação e da imitação de posturas, de atitudes, das regras.
O próprio conservadorismo reflete a preservação da
memória mostrando a própria estrutura familiar muito
presente. A literatura nos mostra que esta é uma característica
da raça alemã.
22

Acima, Curitiba em 2006, cidade
sorriso e referência mundial em
urbanização,.
No centro, procissão em Curitiba, na
Praça Tiradentes em 1918.
Páginas 20-21, abertura do capítulo,
Praça Eufrásio Correia e Ferroviária
em Curitiba, no início do século XX.

Segundo Barros, em seu livro “Memória e família”, pág. 30
“No ato de lembrar nos servimos de campos e significados – os
quadros sociais que servem de ponto de referência. As noções de
tempo e espaço, estruturantes dos quadros sociais da memória,
são fundamentais para a rememoração do passado na medida em
que as localizações espacial e temporal da lembrança são essência
da memória”

Ainda que atualizada a tradição, para a Dr.ª Sandra Simone
Morais Pacheco da Uneb “sublinha repetições compreendidas
coletivamente, memória temporal da necessidade grupal
de dividir saberes, gostos marcados no convívio familiar,
ao longo das gerações, na busca do reconhecimento étnico
imprescindível ao alto conhecimento social”.
Particularmente em Curitiba, na presença de tradições
entre os descendentes de alemães, observam-se sentimentos
e significados enraizados, procedentes de acontecimentos
marcantes que desencadeiam tentativas de preservação
resgatando através da memória identidade e comunicação do
presente com o passado.
Se olharmos para a história, ela se torna mais reflexiva e
interpretativa, segundo Juliana Cristina REINHARDT: “não
existe mais verdades absolutas e sim reconstruções da história,
interpretações da história. Para tanto há a valorização do
conceito memória e uma proximidade com o conceito história”.
O exercício do historiador é fazer a interação do passado,
presente e futuro. A História fundamenta-se no discurso e no
tempo e é vista como uma disciplina na qual se relacionam o
subjetivismo e a afetividade.
As tradições são fortalecidas nos momentos de tensão,
de cessação. As mudanças são imperativas para tradições
sobreviverem. De acordo com Gerard BORHEIM, os
conceitos opostos costumam atrair-se formando, de algum
23

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

T

rabalha-se com o conceito de geração
no sentido sociológico dado por
MANNHEIM “Entende-se por indivíduos
que pertencem à geração aqueles que
nasceram no mesmo tempo ou que sua
juventude, maturidade e velhice coincidam
e que participem das mesmas circunstâncias
históricas ou sociais. Para que geração
se constitua enquanto uma realidade, é
necessário participar da mesma unidade de
geração, que representa um vínculo muito
mais concreto que a geração real enquanto
tal. Participar de uma mesma unidade de
geração significa ter uma participação no
destino comum nessa unidade histórica e
social, significa que os participantes da mesma
unidade de geração elaborem o material
de suas experiências comuns de diferentes
modos específicos; isto proporciona aos
indivíduos participantes uma predisposição a
um certo modo característico de pensamento
e experiência. O fenômeno social da geração
funciona como um tipo de identidade da
situação” (p. 54).

28

Edifício que abrigou o Ginásio Paranaense e a Escola Normal
no início do século XX, à Rua Ébano Pereira 240, centro de
Curitiba; hoje sedia a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

29

2. Um passeio
pelo passado

Q

ue alemães eram esses que imigraram no século XIX para o Sul do Brasil?
Com características tão diferentes e ao mesmo tempo tão próximas
entre si? Fruto de um período em que o Estado alemão não havia ainda se
formado, esses grupos levavam o nome das regiões onde viviam e também
carregavam na bagagem histórias de perseguições, cárceres e isolamento.”

“

Acontecimentos narrados no livro Imigração Alemã no Paraná, escrito pelo pesquisador Alfred Pauls e
historiadores.

32

Rua José Bonifácio na década de 1920.
Ao fundo vê-se a Catedral de Curitiba.

33

A

Associação Comercial do Paraná –
ACP, em 2009, publicou em sua
revista – Comércio ano 12 – julho (p. 29)
artigo intitulado “As cinquentas mais
velhinhas”, apresentando-as em ordem
cronológica pelo ano de fundação.
Seguem aqui algumas delas, que já
não estão em funcionamento e
outras que se perpetuaram até
nossos dias.

38
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Mercado Público | 1874

A

primeira sede do Mercado Público de Curitiba foi construída
em 1874, nas proximidades da catedral, no local onde hoje é o
Paço Municipal. Em 1915 foi demolido e transferido para o bairro
do Batel; em 1937 foi novamente desalojado e um novo prédio foi
construído entre a Rua Sete de Setembro e a Av. Presidente Affonso
Camargo, este último ano, o de sua fundação.
Na década de 1980 passou por uma reforma e em 2010 ganhou uma
ampliação e iniciada uma extensa revitalização, finalizada em 2012.
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Acima, o Mercado Público na Praça Municipal (antigo
Largo da Cadeia e atual Praça Generoso Marques) foi
desativado em 1912 para ceder o lugar para a construção do
Paço Municipal – entre 1914 e 1916 –, que tornou-se então
sede da prefeitura. As paredes externas do antigo mercado
serviram de tapume para a obra e o material retirado de
sua demolição foi reaproveitado na construção do novo
edifício.
Abaixo e à direita, a primeira sede do Mercado Público na
Praça Municipal, por volta de 1850, onde observa-se ao
fundo as torres da catedral.
À esquerda, o atual Mercado Municipal na Avenida Sete de
Setembro 1865 após sua última reforma em 2012.

Mueller Irmãos & Cia. | 1878

Acima, ilustração do complexo fabril Muller Irmãos e Cia. que se desenvolveu a partir de pequenos barracões (segunda maior foto) que foram
surgindo com seu desenvolvimento; no início da década de 1980 (3ª foto) começa a construção do primeiro shopping de Curitiba (foto em cores).

C

omeçou com uma pequena oficina criada em 1878 por um imigrante Germânico, Gotlieb Mueller,
ferreiro, na antiga Estrada do Assungui – atual Rua Mateus Leme. Ali ele instalou uma pequena
oficina para dar assistência aos carroções que trafegavam em direção aos portos do Paraná carregando
erva-mate para exportação. Em 1883, ele ampliou os negócios para uma serralheria onde eram produzidos
maquinários pesados para empresas de transporte ferroviário. Aos poucos foram surgindo novos
barracões ao redor, formando-se no local um complexo fabril, numa época em que Curitiba possuía
apenas 30 mil habitantes. Mais tarde, com os filhos mais velhos e o genro, formam a Mueller e Filhos.
Após 1902, novas associações dão origem à Mueller Irmãos & Cia e, em 1973, à Fundição Mueller
Irmãos Ltda., transferida para a Cidade Industrial com o nome fantasia de Fábrica Industrial Marumbi,
produzindo máquinas, pregos e fundição, que dura até a década de 1980. Com a saída da fábrica, o
prédio manteve-se erguido, mas não tinha destino certo. Em 1978, Milton Gurtensten e Salomão Soifer
visualizam o potencial do edifício para abrigar um shopping center, empreendimento ainda inédito em
Curitiba e, em 1981 iniciam-se as obras para a construção do primeiro shopping da cidade, o Shopping
Mueller, com a manutenção de parte das fachadas e características das instalações originais.
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Palácio Hauer - Frischmann| 1898

Acima à esquerda: edifício
construído em 1901 que abrigou a
casa comercial de Paulo Hauer até
meados da década de 1920; acima
e abaixo à esquerda, o prédio atual
reformado e ampliado em 1940.

A

família Hauer começou a construção do palácio Hauer em frente à Praça Tiradentes em 1898, com
estrutura de trilhos de ferro importados da Suécia – que estão lá até hoje, concluindo em 1901.
Quando da sua inauguração era o edifício mais alto da cidade e abrigava a empresa José Hauer & Filhos,
que vendia louças, artigos de alumínio, cristais, porcelanas, equipamentos agrícolas, ferro e aço. Desde
a inauguração, diversos comércios funcionaram no edifício, muitos sendo da própria família Hauer.
No final da década de 1940 o prédio passou por reformas, recebendo mais um andar e alterações no
estilo, especialmente na parte superior. Em 1950, a edificação foi comprada por Francisco Frischmann,
que ali instalou a sede da sua empresa de artigos masculinos – a Frischmann’s Magazine. Até 2006, a
loja Frischmann’s Magazine funcionou no edifício vendendo diversos tipos de roupas, quando encerrou
as atividades neste prédio, para abrir lojas em espaços menores. Hoje abriga a loja Riachuelo.
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Indústria Klabin de Papel Celulose S.A. | 1899

A
Acima à direita, a fábrica já
instalada na Fazenda Monte
Alegre, em 1946. Nas demais fotos
à esquerda, a produção da fábrica
com maquinários em diferentes
anos – 1947, 1958 e o atual Centro
de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação da Klabin, instalado
na Unidade Monte Alegre em
Telêmaco Borba-PR.

história da empresa começa em 1899 com a chegada de Maurício
Freeman Klabin ao Brasil. Em 1890 começa a trabalhar numa
tipografia no centro de São Paulo, arrendando-a e criando a empresa
M.F. Klabin e Irmão. Além de tipografia, o estabelecimento também
era uma casa importadora de artigos para escritório. Em 1899 ocorre
a fundação da Klabin Irmãos e Cia. (KIC) por Maurício Klabin, seus
irmãos Salomão Klabin, Hessel Klabin e seu primo Miguel Lafer. A
empresa começou importando produtos de papelaria e produzindo
artigos para escritórios, comércios, repartições públicas e bancos.Em
1902 a família Klabin-Lafer entra no setor de produção de papel ao
arrendar a Fábrica de Papel Paulista, na vila de Salto de Itu e em 1909
constitui a Companhia Fabricadora de Papel – CFP, iniciando seu
funcionamento no ano de 1914.
Em 1934 adquire a Fazenda Monte Alegre no Paraná, próximo a
Telêmaco Borba, construindo a primeira fábrica integrada de celulose e
papel do Brasil, denominada primeiramente Indústrias Klabin do Paraná
e, a partir de 1941, Indústrias Klabin do Paraná de Celulose (IKPC).
A Klabin é maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, líder na
produção de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão
ondulado e sacos industriais, além de ser a única companhia do País a
oferecer ao mercado solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e
fluff. Possui 18 unidades industriais (17 no Brasil e uma na Argentina)
e conta com escritórios comerciais em oito Estados brasileiros, além de
representantes e agentes comerciais em vários países.
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Leão Junior S.A. | 1878

Acima à esquerda, a empresa em seu
início, no bairro do Batel.
Embalagem clássica do chá Matte
Leão em lata, que fez muito sucesso.
Abaixo, vistas da fachada da Leão
Júnior no bairro Rebouças.

A

empresa foi fundada por Agostinho Ermelino de Leão Junior em 1901, como companhia de
industrialização de erva-mate, tornando-se protagonista do ciclo da erva-mate, a principal riqueza
do estado no século XIX e que foi determinante para a independência do Paraná da província de São
Paulo. No início, exportou a erva-mate na forma de chimarrão para a Argentina, o Uruguai e o Chile.
Nessa época, a erva-mate era vendida verde, apenas para chimarrão. Com a morte de Agostinho em
1908, sua viúva, Maria Clara de Abreu Leão, toma a frente dos negócios, posição rara na época para
uma mulher. Mesmo assim enfrentou o desafio, assumindo o comando da companhia e tornando-se a
pioneira nesse ramo de negócios no país.
Nos anos 1920, a Leão Junior já era a maior empresa do setor, com um volume de exportação de mais
de 5 mil toneladas por ano. Em 1938, percebendo um grande número de apreciadores de mate tostado
em brasa, a empresa lançou o moderno e prático Matte Leão Tostado no mercado brasileiro, vendido
em latas, criando um ícone do imaginário paranaense. No início da Segunda Guerra mundial, havia
dificuldades para a entrada de chás em geral no país, o que incentivou a disseminação do mate como o
chá genuinamente nacional e bebia-se Matte Leão nas elegantes casas de chá em todo o país. Em 1969
lança o mate concentrado em garrafas; em 1973 os sachês de chá e em 1983 a sua linha de chás de ervas
naturais e chá preto, antecipando-se à moda das bebidas naturais. Em 1987 lança outro sucesso, o mate
pronto para beber em copinhos que rapidamente alcança o país todo.
Em 2003, inaugura sua fábrica no Rio de Janeiro com a posição de líder nacional no seu ramo e é
vendida para a Coca-Cola do Brasil, que rebatiza todas as linhas para “Chá Leão”. Em 2009 inaugura
a nova fábrica na Fazenda Rio Grande, vendendo suas instalações no Bairro Rebouças para retirar-se
definitivamente do cenário urbano de Curitiba.
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Hugo Cini | 1904

À direita, a fábrica no Batel, um
bairro ainda em formação e à
esquerda, as mesmas instalações, hoje
transformadas em escola.

A

Hugo Cini S.A. – Indústria de Bebidas e Conexos inicia-se com os ideais do imigrante italiano Egizio
Cini que instalou-se no Brasil em terras doadas pelo Imperador Dom Pedro II, no município de
Palmeira, onde fundaram uma comunidade, a Colônia Cecília. Tempos depois, Egizio inicia a fabricação
artesanal de bebidas no município de São José dos Pinhais, atividade que evoluiu e prosperou com
a participação de seu filho Hugo Cini, que em 1904 registrou a marca que até hoje leva o seu nome.
Transferindo-se para Curitiba, a Hugo Cini S.A. passou a operar com modernos equipamentos para a
época no bairro do Batel, tendo suas bebidas reconhecidas como patrimônio da cidade. No final de 1996,
a indústria foi transferida para Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, onde está até hoje.

Colégio Vicentino São José | 1904

À esquerda, a primeira escola
Vicentina no Abranches, onde as
irmãs se instalaram.
À direita, o colégio hoje, à Rua Padre
José Joaquim Goral 182.

E

m 1904 chegaram à Colônia Polonesa do Abranches, próximo a Curitiba, três Irmãs vindas da
Polônia. Em resposta ao pedido dos imigrantes poloneses que lá residiam, de oferecer uma educação
de qualidade a seus filhos, nasce a Escola Polonesa São José. As Irmãs atendiam outras necessidades da
colônia e suas famílias, como na área da saúde. Também atendiam ao internato, que em 1927 já possuía
111 meninas e 19 meninos internos. Em 1942, passou a chamar-se Instituto São José e em 1948 instituiu
o curso primário, com um grande número de alunos, no prédio atual. A partir de 1976 passou a chamarse Escola São José do Bairro de Abranches. Em 1999 iniciou-se o Curso de Ensino Médio, passando a
chamar-se Colégio Vicentino São José com o lema “Educação para a vida”.
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Curitiba e o comércio
no passado
Praça Municipal, atual Praça Generoso Marques ainda sem pavimentação
por volta de 1900, onde se vê em primeiro plano um canto do Mercado
Municipal (atual Paço da Liberdade-Sesc); ao fundo a Fábrica de Arreios
e Sellins Carlos Marty e à direita o Armazém Affonso Penna em cuja
coluna da esquina está a placa com o nome do logradouro.
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Casa Crystal Wendler, Schneider & Cia.
A Casa Crystal, como era conhecida, foi fundada por
Eraldo Wendler, Theodor Schneider e Gustavo Keil em
1907. Vendiam por atacado e varejo na cidade de Curitiba e
também no interior do estado. Eram importadores em larga
escala de produtos vindos da Europa e Estados Unidos.
Eram especializados em cristais, vidros, porcelanas e louças
em geral para jantar, chá e café, talheres Cristofl e (famosa
marca francesa de artigos para mesa, sobretudo de talheres
em prata, fundada em 1830 pelo joalheiro francês Charles
Christofle, que revolucionou a ourivesaria francesa), aparelhos
de toilette, mobília austríaca e tapetes. Atendia a seus clientes
sob demanda, e por esse motivo sempre dispunha de itens
diversificados em seus estoques: ferramentas e ferragens,
tintas, vernizes e óleos, armas e munições, telhas de zinco e
arame farpado, máquinas de costuras e demais itens como
comprova a foto interna da loja.
Acima, vista interior da primeira sede da Casa Crystal, com o proprietário Jorge
Wendler ao centro e demais funcionários; localizava-se na esquina das ruas XV de
Novembro com Primeiro de Março – atual Rua Monsenhor Celso; foto do fi nal da
década de 1910.
Abaixo à direita, fachada da segunda sede da loja, na Rua XV de Novembro, entre as
ruas Monsenhor Celso e Barão do Rio Branco; com a decoração de seu cinquentenário
(1907 - 1957); vê-se à esquerda o “Magestik Hotel” e à direita a Joalheria Kopp ao lado
da Panificadora Curitiba. Abaixo, anúncio da loja publicado no Almanak Laemmert
1918-1919.
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Casa Leutner
Fundada em 1910 por Konrad Leutner e Florêncio Kind, imigrantes
vindos da Alemanha, localizava-se na Rua XV de Novembro nº 183,
esquina com Avenida Floriano Peixoto. Em 192l somou-se à sociedade
Gustav Wilhem Strobel e Hilário Soffiatti e por volta de 1928, Konrad
retirou-se e a família Meister entrou na sociedade. Em 1932 Gustav
Wilhem tornou-se o único proprietário e estendeu-a a seus filhos Herbert
e Egon. Após sua morte em 1936, os irmãos tiveram vários sócios e a
Casa Leutner encerrou suas atividades em 1980.

Acima, interior da Casa Leutner na década
de 1910, onde se vê no balcão à esquerda
da foto, Carlos Augusto Conrado Leutner.
Acima à esquerda, a fachada da loja.
À direita, anúncio da loja de Frederico
Einsiedel, Au Chapeau Parisien, situada
à Rua XV de Novembro, 29. Frederico
também possuía o estabelecimento Casa
dos Brinquedos, à Rua Riachuelo nº 83,
no antigo Largo do Mercado.
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Casa Peixoto
Vista Interior da importante casa de fazendas, modas e armarinhos, fundada em 1903 e situada à Rua
XV de Novembro, 52. À direita e à frente do balcão, o proprietário Sr. T. Peixoto.

Charutaria Havanesa
Interior da charutaria Havanesa à Rua XV de Novembro, 37 em anúncio da
Revista Povo em 1918. Na extremidade do balcão, o Sr. Peixoto, sócio da
Lopes e Peixoto.
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Casa Porcellana
Firma comercial de
Schmidlin Tann, ficava
à Rua Riachuelo 55/57,
esquina com a Rua São
Francisco. Acima, em
foto do início do século,
pode-se observar o
interior da loja e, em
frente, o calçamento com
o trilho para o bonde.
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3. Retrospectiva histórica
da família Glaser
no
Comércio
ORIGEM DO SOBRENOME

S

Acima, gravura medieval extraída
de obra em latim da Biblioteca do
Vaticano de 1425, “Universo de
Rabanus Maurus”.
Gravura de um manuscrito do
século XV, sobre a produção de
artigos de vidro medievais, do
acervo do British Museum em
Londres. Os queimadores de vidro
trabalhavam em fornos instalados
na floresta, protegido do tempo por
uma simples construção.
Página esquerda, gravura medieval
da obra De Re Metallica de Georg
Baueer 1556, mostrando moldes de
sopro de vidro no chão perto do
forno.

egundo a tradução de Marion Yolanda Mueller Herrmann e
Leony Doris Müeller da Costa, netas de Wenceslau Glaser,
sobre a história do sobrenome da família, descreve “Um antigo
parecer do (The Historical Research Center) está sendo utilizado
para descrever a origem dos nomes de família, profissões,
ofício, emprego, trabalho ou servidor que deram origem aos
primeiros nomes, que também podem ser ligados à agricultura.
Exemplo: Bauer (Camponês), Schmied (metalúrgico), Kramer
(comerciante de coisas miúdas, conforme o produto que
vendiam).
No caso dos Glaser, talvez os primeiros a usá-lo fossem os
queimadores de vidro, ou vendedores de vidros.
Há variantes do nome Glaser – Glasser ou Gleser – isso só
para enumerar alguns. Um dos primeiros que apareceram com
o nome Glaser foi Conrad Glaser “dictus ” (chamado Gleser
no ano de 1286 cidadão de Neubulach) Alemanha. Existiu um
Gotfried Glaser que viveu em 1288 na Suíça em Basileia.
Fora isso, existem pesquisas informando que o nome já
existia antes. Glaser também apareceu em um manuscrito
da cidade de Köln (Colônia) Alemanha. Um escritor, Arnald
Glasser, foi citado nos fins dos anos 600. Os antigos nomes
alemães foram criados retrocedendo ao século XII, muitos
encontrados na forma latina, utilizando, mais tarde, suas
profissões e expressões do povo. O brasão é de uma antiga
família Glaser de Nuremberg, Alemanha.
Brasão – de azul e dourado dividido; em cima, um copo
branco de vinho dourado; em baixo, um peixe azul nadando
para a esquerda.
Elmo ou Capacete – Um homem de meia idade vestido de
ouro-azul dividido na mão direita segurando fortemente um
peixe, e na esquerda, o copo.
Origem – Alemanha
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O FUNDADOR

Porto de Hamburgo, de onde
Wenceslau Glaser partiu para o Brasil.

O

pai de Wenceslau – Joseph Glaser (10/03/1839 –
06/12/1888), saiu da Boêmia (império austro-húngaro)
aos 39 anos. Foi construtor, professor de música e fundador da
primeira orquestra de Curitiba; tocava trompa.
Sua mãe, Anna (02/07/1839 – 03/08/1905), de mesma idade,
nascida em Scemann, no mesmo país, por sua vez, foi uma das
primeiras parteiras da cidade.
Saíram do Porto de Hamburgo, Alemanha, em um navio a
vapor em 3 de setembro de 1878, chegando em Santa Catarina,
na Colônia Dona Francisca em 7 de outubro do mesmo ano.
Não se adaptando ao clima, subiram a Serra do Mar e se
instalaram em Curitiba.
É interessante enfatizar que o Brasil vivia na época do
Império e a Proclamação da República só se deu em 15 de
novembro de 1889.
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WENCESLAU GLASER
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WENCESLAU GLASER

W

enceslau Glaser nasceu na Áustria em 10/08/1863,
chegou ao Brasil aos 15 anos, onde veio a falecer em
20/09/1936. Teve uma boa formação cultural das grandes
escolas da Europa, herdou de seu pai o gosto pela música:
tocava trompete e encontrava tempo e disposição para as
artes. Reunindo amigos, fundou uma banda de música.
Em 1887, com 24 anos, inaugura a primeira loja na Rua
Mato Grosso n.º35, a qual faz parte da história de Curitiba,
hoje Rua Comendador Araújo, 241.
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Em 1914 nova loja foi erguida no mesmo local, sua
construção foi feita com vigas e colunas circulares em aço
fundido importadas da Alemanha e seus alicerces em pedra
bruta do solo curitibano têm suas paredes reforçadas. Tudo
muito diferente da tecnologia atual ensinada nas Faculdades de
Engenharia, motivo de visitação por professores e acadêmicos.
Sua atuação não foi apenas no comércio, mas participou da
vida cultural e desenvolvimento da cidade.
Ao lado, vigas e colunas circulares em aço fundido que foram
importadas por Wenceslau Glaser – em pé à segunda porta da
loja –, instaladas desde a construção do primeiro estabelecimento.
Por ocasião da reforma efetuada pela Construtora Andrade
Ribeiro em 2000, elas foram mantidas.

79

Wenceslau Glaser, em foto do acervo de Therese Margit Glaser Gutierrez.
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ÁRVORE GENEALÓGICA WENCESLAU GLASER

W

enceslau Glaser, nascido em Langendorf - Áustria, casou-se em 4 de janeiro de 1890
com Ida Johnscher, nascida em 16 de maio de 1868 em Glesendorf (Silésia), filha
de José Johnscher nascido em 25 de novembro de 1834, falecendo em 28 de dezembro
de 1909. A família residia na mesma Rua Comendador Araújo esquina com a Rua Cel.
Dulcídio, onde hoje se situa o Banco Bradesco. Por ordem crescente tiveram:
1. Albina Glaser, nascida em 11 de fevereiro de 1890, faleceu em 30 de setembro de 1915,
casou com Adolpho Ernest Mueller.
2. Adelheid Glaser nasceu em 25 de setembro de 1893, casada com Dr. Carlos Ross.
3. Cecilie Glaser nasceu em 18 de dezembro de 1894, casada com Alfred Mueller.
4. Alberto Manoel Glaser nasceu em 17 de agosto de 1895 e faleceu em 25 de agosto de
1968, casado com Thereza Hauer Leitner.
5. Wenceslau Glaser Filho nasceu em 23 de novembro de 1897, casado com Arminda Maia.
6. Carlos Leopoldo Glaser nasceu em 3 de junho de 1899, foi casado com Lydia Bodbard.
7. João Leonardo nasceu em 12 de dezembro de 1901, casado com Valéria Chrokoroski.
8. Anita Glaser nasceu em 10 de junho de 1908, foi casada Alberto Wargha.
9. Reinholdo Glaser nasceu em 12 de janeiro de 1910, casou com Hilda Senff.
Neste livro a ênfase maior será sobre os filhos que tiveram ligação direta com o comércio,
foco desta pesquisa. São eles Alberto Manoel, Wenceslau Glaser Filho, Reinaldo e
João Leonardo.
Abaixo, reunião de família no Solar João Miró, residência dos Glaser; ao centro vê-se Wenceslau Glaser e Ida Johnscher e; em primeiro plano, à
esquerda, seu fi lho Alberto Manoel Glaser, que viria assumir a Casa Glaser mais tarde.
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Valéria Chrokoroski

João Leonardo Glaser

7

 12/12/1901

Arminda Maia

Wenceslau Glaser Filho
 23/11/1897

Carlos Ross

Adelheid Glaser

5

2

 25/09/1893

Adolpho Ernest Mueller

Albina Glaser

1

 11/02/1890

Relicário dupla face com fotografia
de Wenceslau e Ida – acervo dos
herdeiros de Rosemary Ussyk.
 As datas que acompanham
os nomes dos fi lhos na árvore,
referem-se ao nascimento.

Ida Johnscher e Wenceslau Glaser – foto do acervo de Eduardo Glaser Lupion.
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Reinholdo Ernesto Glaser
12/01/1910

Anna Joannita Glaser

8

Alberto Wargha

 10/06/1908

6

Carlos Leopoldo Glaser

Lydia Bodbard

 03/07/1899

4

Alberto Manoel Glaser

Thereza Leitner

 17/08/1895

3

Cecilie Ida Glaser

Š¦¡

 18/12/1894

Ida e Wenceslau com suas duas fi lhas, Anna Joannita e Adelheid – acervo de Maria Evelina Ross.
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4. Casa

Glaser
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2017
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Acima, interior da Casa de Ferragens
Glaser por volta de 1900, onde podese observar, além das ferramentas,
algumas máquinas e utensílios,
vastas prateleiras com mercadorias
diversas e junto à escada, cristais,
porcelanas e louças sobre o balcão
expositor.
Página esquerda, declaração da
Secretaria da Junta Comercial do
Paraná em 1893, outorgando, à fi rma
de Wenceslau Glaser, licença para
atuar no ramo de ferragens, secos e
molhados por atacado e a varejo, na
antiga Rua do Mato Grosso e atual
Comendador Araújo. O documento
afi rma como estabelecimento
fundado em 1º de janeiro de 1887.

T

odas as mercadorias vinham em grandes quantidades
dos distribuidores e ficavam armazenadas nos depósitos
(fundos), onde hoje é o Centro Empresarial Glaser. Os
empregados as levavam em sacos até a loja (na frente) para
serem vendidas a granel na quantidade que o freguês solicitava;
eram pesadas, empacotadas e entregues em casa, ou direto ao
comprador, sendo as vendas anotadas em cadernetas, as quais
eram pagas no final de casa mês, tal a confiabilidade recíproca
que existia.
O mesmo acontecia com os demais produtos, cujas vendas
eram efetuadas no atacado e no varejo.
Naquela época os alimentos eram produzidos nas colônias
e trazidos de carroça ou lombo de burro até a firma.
As demais mercadorias eram importadas e Glaser dava
ênfase especial à venda de cristais, que vinham justamente de
sua terra natal, Boemia.
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MUDANÇAS PARA O FUTURO
“PARA CONQUISTAR O FUTURO
NÃO É PRECISO DESTRUIR O PASSADO”.

P

ela UIP – Unidade Interesse e Preservação de Curitiba,
a fi rma foi considerada patrimônio cultural da cidade,
além da parte da Rua Comendador Araújo, com seus imóveis
históricos, que foi também tombada pela Coordenadoria do
Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura,
garantindo assim a preservação.
Foram apresentados projetos por várias construtoras para
restauração do Casarão e de construção do Edifício que seria
erguido nos fundos (antigo estacionamento) da loja.
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5. Glaser
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O

s herdeiros de Alberto Manoel Glaser
resolveram dividir o patrimônio do
clã em 2002, com a inauguração do Centro
Empresarial, mudando assim a trajetória da
CASA GLASER. Não lhes interessava se
desfazerem de valiosos lotes no local, que
faziam fundos com a firma, resolveram então
construir nesse terreno um edifício comercial,
cuja divisão abarcaria em partes proporcionais
a todos os descendentes do imigrante
austríaco e acabaria por levar a Casa Glaser
a aspectos de contemporaneidade exigidos
pelo novo século. E o Centro Empresarial
Glaser nascia, inaugurado em 5 de novembro
de 2002, adaptando-se às mudanças que o
mercado solicita e dando continuidade à firma
hoje denominada Glaser Presentes.
José Haroldo Glaser se retirou abrindo
então a sociedade ficando a firma Glaser na
esquina das Ruas Comendador Araújo com
a Visconde do Rio Branco, porém com área
reduzida, fazendo parte da galeria vinte lojas.

149

150

D
Página esquerda, fachada do
Edifício Centro Empresarial
Glaser.
Acima, detalhe da fachada
com a marca Galeria Glaser;
à direita, vista interna da
Casa Glaser, 2017;
e Mário Fernando Glaser.

ando continuidade a esta tradição, hoje ela se consolida nas mãos
do empresário Mário Fernando Glaser, o qual nasceu e sempre
viveu neste casarão. Aos 14 anos foi chamado para ajudar e participar no
comércio junto com seu pai, aprendendo a preservar e guardar objetos ali
armazenados desde a época de sua inauguração.
Desde quando a organização foi fundada, época em que os bondes eram
puxados a burros e passavam em frente da loja, até os dias atuais, como
vimos, operaram-se várias mudanças em seu ramo para acompanhar o
desenvolvimento e progresso da cidade, até fixar-se no ramo de presentes.
Hoje, a Glaser Presentes é uma charmosa loja que comercializa
diversos artefatos para decoração e utensílios domésticos, cujas vistosas
vitrines exibem luxuosas e inúmeras peças de prata e cristal.
A IV geração inicia suas atividades em 2010 com a entrada de Bianca
Emanuelle Glaser Vidal Pinto, formada em Administração e Direito,
que, após atuar por oito anos no Tribunal de Justiça, escolhe participar
com seu pai Mário Fernando na direção da Glaser Presentes.
Sua aptidão foi demonstrada desde tenra idade e, após assumir com
seu pai a administração da firma, procurou se reciclar fazendo vários
cursos de atualização, entre eles, do Sebrae e continua em constante
busca de novas práticas a fim de implementar na firma o que ocorre de
mais moderno.
Participa de feiras nacionais e internacionais, implantando novas
tecnologias, com site, vendas on-line, fazendo marketing em vários meios
de comunicação, e atualizando a formatação do espaço físico, de forma a
tornar a loja mais atraente, face à concorrência do mercado.
O compromisso da nova geração é manter o bom nome e essa tradição,
e continuar promovendo a constante incorporação de novas técnicas, que
hoje dinamizam o comércio agitado de nossas cidades, e deverá continuar
embelezando a antiga Rua Mato Grosso por muitos anos.
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7. Comemoração
dos

125 anos
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LANÇAMENTO DO LIVRO

D

ois fatos marcaram a passagem desta data tão especial.
O primeiro em 14 de março 2012, quando foi lançado
o livro “Famílias do Velho Mundo no Comércio do Paraná”,
por Niroá Zuleika Rotta Ribeiro Glaser.
Patrocinadora do livro, a Fecomércio PR promoveu jantar a
um grupo restrito de convidados, no restaurante do Senac, na
Rua André de Barros. Palavras proferidas pela autora:
“

D

esejo agradecer às autoridades já nominadas, aos amigos,
familiares, imprensa, a este grupo restrito de convidados, os
quais direta ou indiretamente colaboraram para que o livro “Famílias
do velho mundo no comércio do PR” pudesse ser hoje lançado.
Peço desculpas por quebrar o protocolo, mas... quem me conhece
sabe que sou bastante pragmática.
Desejo confessar em público que o Sr. Darci Piana me lançou um
desafio quando solicitou dados sobre a Família para subsidiar o
acervo que fará parte do futuro Museu do Comércio.
Como gosto da investigação e pesquisa fui atrás de informações para
não decepcioná-lo.
Para melhor interpretar o presente e mesmo analisar suas tendências
futuras precisa-se conhecer o passado.
Com este objetivo realizamos pesquisa bibliográfica documentária,
consulta a jornais da época, analisamos passaportes, fomos a consulados,
para encontrar informações que pudessem subsidiar nosso trabalho.
A reconstrução de fatos ocorridos no séc. XIX e XX fez com que
muitos dados se tornassem pouco expressivos socialmente, reduzidos
pelas informações que obtivemos.
Procuramos identificar alguns fenômenos ambientais e sociais de
onde os imigrantes viveram, mas o passado foi pouco documentado.
O Brasil estava ávido de pessoas para incrementar a ocupação
territorial e a atividade produtiva, daí a necessidade de uma política
migratória para a qual D. Pedro I, após a Independência do Brasil,
baixava o decreto de 2 de dezembro de 1825, no qual organizava uma
comissão especial encarregada de povoar o território brasileiro com
imigrantes europeus.
Alguns fracassaram em suas ambições, outros realizaram seus sonhos,
porém, certo é que criaram melhores condições para o futuro de seus
filhos brasileiros, e para as novas gerações.
Assim os reverenciamos pela sua audácia e coragem em atravessar o
oceano e lutar com sacrifício e obstinação frente às situações novas e
inesperadas.
Afonso Bressan Filho, em seu livro Memórias históricas, cita as
palavras de Júlio Dantas, no livro Outros Tempos:
“Infelizes as famílias que não têm história.
Não ter história é quase não ter Pátria.
Felizes, ao contrário, as famílias que têm história porque lhes é
dado o júbilo de a recordar, porque ela constitui a parte fecunda,
inesgotável e profunda de suas energias morais.
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A autora Niroá Glaser, por ocasião
do lançamento do primeiro livro,
“Famílias do Velho Mundo no
Comércio do Paraná” em 2011.

Darci Piana profere discurso na
abertura do evento.

Para cada passo que dão, sentem, através de si, rastro de sua própria
imortalidade.
Que é a vida senão história que começa?
Que é a história senão a vida que continua?”
A história de nossa família, de nossa gente e de nossa casa está conosco,
respira perto de nós, ora triste, ora bela, mas é uma grande história.
E, a nossa história começa com a vinda de Wenceslau Glaser ao Brasil
em 1878 acompanhado de seus pais com 14 anos, saindo da Bohemia,
antigo império austro-húngaro e aqui desembarcaram em 7 de outubro
do mesmo ano, na Colônia Dona Francisca em 7 de outubro de 1878
com seus pais, Joseph e Anna.
Passados nove anos, aqui fundou a Casa Glaser em 4 de janeiro de em
1887 na antiga Rua Mato Grosso, 7, hoje Comendador Araújo, 241, local
escolhido estrategicamente porque se tratava da saída dos colonos que
vinham se abastecer em Curitiba.
Duas mudanças ocorreram na parte física da firma, em 1914, quando
foi levantado o atual prédio; outra no final do século XX, quando a
Construtora Andrade Ribeiro, aqui representada por um de seus
diretores, Erlon Donovan Rotta Ribeiro, teve a ousadia de, após o
tombamento pelo UIP (Unidade de Interesse de Preservação), fazer
reforma em prédio construído com vigas e colunas circulares de ferro,
vindas da Alemanha, e alicerces de pedra bruta de solo curitibano.
Não vou contar a vocês essa história para assim aguçar a vontade pela
leitura do livro.
A curiosidade em conhecer a história de nossos familiares e tentar
reconstituir o ambiente socioeconômico, cultural em que viviam
constitui uma grande aventura. Construir a árvore genealógica de nossos
antepassados foi uma tarefa que necessitou de muito tempo e paciência,
e só foi possível com a ajuda e boa vontade de familiares que fazem parte
do contexto, aos quais agradeço.
Permitam-me nominá-los, o farei por ordem alfabética, para não
subestimar o grau de importância que todos tiveram. A ajuda deles foi de
grande valia. Peço ao Mário para que proceda a entrega de um exemplar
quando nominá-los, obrigada:

Germinia Leitner recebe o livro de
Mário Fernando Glaser.

José Augusto Leal Hauer.

1 - Germinia Leitner
2 - José Augusto Leal Hauer (Zeca)
3 - Marcos Hauer
4 - Marion Glaser Mueller Hermann
5 - Regina Glaser Pegoraro
6 - Silvia Glaser Ussyk Manzarra
7 - Wilma Glaser Lupion
8 - Zilah Ross
Tenham certeza que sem a ajuda de vocês este trabalho ficaria incompleto.
Aos amigos que escreveram a apresentação, prefácio e contracapa.
José Carlos Veiga Lopes (in memoriam) ilustre intelectual e ex-presidente
da Academia de Letras do Paraná, aqui representado por sua esposa
Marilia Lopes, minha contemporânea de bancos escolares.
Professor Emérito e ex-colega da UFPR João Jose Bigarella, tenha
certeza que suas obras foram bastante consultadas, Tia Juril Carnasciali,
minha querida, a você que perdeu seu precioso tempo fazendo as leituras
preliminares desta investigação, meu muito obrigada.
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U

ma longeva trajetória comercial é raridade nos dias atuais,
de sorte que o resgate aqui proposto deve servir de
exemplo para as novas gerações de empreendedores.
Ultrapassar séculos, transpondo as mudanças na história
(império/república), na economia (mudança de moedas), nos
tributos impostos, nas relações de trabalho, só é possível com
muita dedicação, persistência, suor e respeito.
O reconhecimento comercial deve-se muito à
responsabilidade e ao zelo nos serviços oferecidos e prestados
à comunidade, bem como a ética no tratamento com todas
as cadeias negociais, predicados que são indispensáveis ao
bom comerciante.
Como é sabido, a tradição comercial não se constrói com
“lucro fácil”, mas com o respeito para com os clientes, ao meio
ambiente, através do oferecimento de produtos diferenciados,
da consciência da reciclagem e da facilitação da entrega ao
destinatário final.
A constante adequação ao moderno e contemporâneo
certamente não invalida o passado e nem nega a tradição,
muito pelo contrário, se enriquece das experiências acumuladas
importantes e insubstituíveis para o aperfeiçoamento do
processo.
Juliana Cristina Reinhaudt em seu livro “Alemães
comida e identidade: uma tese ilustrada”, na página 260,
vem reforçar nosso pensamento quando escreve “o que
é a tradição se não uma forma de se identificar o passado,
de mostrar pertencimento e de manter raízes? Perante um
mundo globalizado onde tudo está em constante mudança ela
aparece como uma segurança. Se muita coisa muda, também
há espaço para aquilo que se mantém, que se preserva,
oferecendo segurança àqueles que portam e expressam suas
tradições, elas necessitam deste movimento para continuar
existindo, para continuar significando”.
Hoje com a globalização sabemos que as barreiras a serem
superadas têm que ser ainda menores, pois a diferenciação dos
concorrentes são pequenos detalhes dentro de um universo
sem fim.
A distância entre o saber e as novas tecnologias,
incorporando as inovações que a sociedade impõe, é grande,
e se constitui no atual desafio, pois não se pode viver numa
virtualidade excessiva e muito menos aceitar que máquinas
ditem parâmetros estritamente humanos, pois a pessoalidade
ainda é extremamente importante.
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