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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho foi desenvolvido por Luiz 
Fernando Bizerril Tourinho, sobrinho-neto de 
Yvette Robine Glasser (segunda esposa do Se-
nador) com o objetivo de divulgar os traços bi-
ográficos do Senador Roberto Glasser (1878-
1958) uma personalidade respeitada na socie-
dade paranaense por ter se tornado um político 
influente e, também, um dos mais notáveis em-
presários e criadores de gado do Paraná até a 
primeira metade do século XX. 
 

Roberto Glasser nasceu no Rio Grande 
do Sul, criou-se em Curitiba e fez fortuna na re-
gião de Palmeira nos Campos Gerais. No Pa-
raná, onde se radicou, desenvolveu laços fami-
liares, promoveu o progresso da economia lo-
cal, projetou-se na vida política nacional e fale-
ceu como um autêntico filho da terra dos pi-
nheirais. A integridade moral, o respeito a coisa 
pública e o elevado espírito patriótico marca-
ram sua vida como homem público e empresá-
rio. Defendeu e atuou em questões de grande 
interesse para o povo e território paranaense. 
A prefeitura de Curitiba, em reconhecimento as 
contribuições do Senador Roberto Glasser, no-
meou logradouro, localizado no bairro Jardim 
das Américas (CEP 81540-400), em sua home-
nagem. 
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Roberto Glasser foi empresário, indus-
trial, oficial da Guarda Nacional, comerciante, 
pecuarista, fazendeiro, oficial do antigo Tiro de 
Guerra Rio Branco em Curitiba, político, admi-
nistrador, redator, orador e artista. Foi sócio, 
fundador e fez parte da diretoria de várias agre-
miações recreacionais, culturais, beneficentes, 
esportivas e associações de classe. A sua atu-
ação, nos diferentes segmentos da sociedade 
civil, se destacou pela conduta justa e pela ca-
pacidade de liderar o interesse coletivo, lhe 
proporcionando, assim, um vasto e conceitu-
ado círculo de amigos que contribuiu para pa-
vimentar sua bem-sucedida trajetória no meio 
político, social e empresarial. 
 

Este trabalho utilizou como fontes de re-
ferência informações publicadas nos jornais da 
época, no período de1890 a 1950 (Diario da 
Tarde, Tribuna, Gazeta do Povo, A Rua, O 
Sapo, Commercio do Paraná, Correio do Pa-
raná, A Republica, O Dia, Oito de Dezembro, 
etc.) e, também, em documentos resgatados 
nos arquivos pessoais do Senador Roberto 
Glasser (documentos mantidos e preservados 
por Raul Robine Bizerril1) incluindo anotações 

                                                           
1 Raul Robine Bizerril é filho de Haroldo Barbosa Fonte-

nelle Bizerril (1907-1979) e Maria Luiza Robine Bizerril 
(1914-2002). Maria Luiza Robine Bizerril era irmã de 
Yvette Robine Glasser (1904-1986) esposa do Senador 
Roberto Glasser. Roberto e Haroldo eram cunhados e 
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e documentos deixados por escrito pelo próprio 
Senador Glasser (currículo, cartas, gravuras, 
cadernetas, postais, etc.) onde deixou claro 
seu imenso amor e gratidão com o generoso 
povo e abençoada terra do Paraná. 
 
 
2. ROBERTO GLASSER 
 

O sobrenome GLASSER tem origem an-
glo-saxônica e possui um significado metoní-
mico ocupacional utilzado para identificar 
artesões que trabalhavam com o manuseio do 
vidro durante a Idade Média (vidraceiro, 
soprador de vidros, etc.). GLASSER tem forma-
ção etimológica na palavra “glaes” (vidro), 
assemlhando-se a “glaed” (brilhando) refirindo-
se ao brilho de um material. Algumas 
derivações da grafia GLASSER se espalharam 
pelo mundo sob formas de escrita 
semelhantes: GLASE, GLASER, GLASS, 
GLAZE e GLAIZE2.  

                                                           
tinham uma relação de amizade muito próspera e cor-
dial. Não havendo herdeiros do matrimônio entre Ro-
berto e Yvette Glasser, o sobrinho, Raul Robine Bizerril, 
manteve e preservou uma parte do acervo que restou de 
fotos, registros públicos, pertences e documentos pesso-
ais do casal após o falecimento de Roberto (1958) e 
Yvette Robine Glasser (1986). 

 
2 SURNAME. Disponível em: <http://www.surnamedb. 

com/Surname/Glasser>. Acesso em: 12 de janeiro de 
2018 e, também, em COAT of ARMS & FAMILY 
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Roberto Glasser nasceu em 12 de maio 
de 1878 na vila de Canguçu, estado do Rio 
Grande do Sul. Filho do Major Abraão Glasser 
e Ismênia Rocha Coitinho Glasser mudou-se 
com os pais para Curitiba, em 1886, quando ti-
nha apenas oito anos. Entre fevereiro de 1893 
e agosto de 1895, participou da Revolução Fe-
deralista no Rio Grande do Sul, ao lado dos ma-
ragatos, sendo compelido a exilar-se na Argen-
tina, aos 18 anos, quando o acordo ‘Paz de Pe-
lotas’ foi assinado pelo Presidente Prudente de 
Morais pacificando e anistiando todos envolvi-
dos na revolução3 (O DIA, ed. 9746, 21 dez. 
1954). Na sequência, foi nomeado oficial da 
Guarda Nacional4 pelo próprio Prudente de 

                                                           
CRESTS STORE - Disponível em: <http://www.4crests. 
com/glaser-coat-of-arms.html>. Acesso em: 12 de ja-
neiro de 2018. 
3 PRUDENTE de MORAES. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Prudente_de_Moraes>. 
Acesso em: 25 de janeiro de 2018 e, também em, ISI-
DORO DIAS LOPES Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/  
biografias/isidoro_dias_lopes>. Acesso em: 25 de ja-
neiro de 2018. 

 
4 A partir de 1802, os coronéis, tenentes-coronéis e sar-

gentos-mores que serviram ou combateram em milícias 
poderiam ser escolhidos dentre os oficiais de 1ª linha que 
houvessem prestado serviço com distinção (RIBEIRO, 
2001, p. 37) e, por este entedimento, Roberto Glasser foi 
nomeado oficial da Guarda Nacional por ter participado 
da Revolução Federalista. A Guarda Nacional foi uma 
alternatival liberal da sociedade civil, criada com o 

http://www.4crests.com/glaser-coat-of-arms.html
http://www.4crests.com/glaser-coat-of-arms.html


 

Página 7 de 51 
 

Prudente de Morais, chegando ao posto de co-
ronel no período em que atuou como oficial de 
1ª linha na vida militar5 (DIARIO DA TARDE, 04 
mai. 1917). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 1  
Roberto Glasser, o brasão da família Glasser e Yvette 

Robine Glasser 

 
O pai, Major Abraão Glasser (natural de 

Santo Amaro, São Paulo) viveu no Paraná por 
36 anos onde dedicou a maior parte da sua vida 

                                                           
objetivo auxiliar o Exército nos problemas de 
manutenção da ordem e adversidades do período. Os 
membros da Guarda Nacional eram indivíduos recru-
tados que não exerciam profissionalmente a atividade 
militar, mas, depois de qualificados como guardas 
nacionais, passavam a fazer parte do serviço ordinário 
ou da reserva da instituição (RIBEIRO, 2001, p. 42). 

 
5 GUARDA NACIONAL.  

  Disponível em: <https://pt.wikipedia. org/wiki/Guarda_ 
Nacional_(Brasil)>. Acesso em: 23 de janeiro de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_Nacional_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_Nacional_(Brasil)
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à indústria e ao comércio (vendia couros, cor-
das, arreios e pelegos no estabelecimento co-
mercial Casa Rio-Grandense localizado na Rua 
15 de Novembro em Curitiba mais tarde com a 
patente comercial Glasser & Filho na Avenida 
Luiz Xavier – também alugava galpões e arma-
zéns) - (ALMANACH do PARANÁ: Commercio, 
História e Literatura, ed. 2, 1899 e A REPU-
BLICA, ed. 307, 30 dez. 1910). O Major Abraão 
Glasser (sd-1919) tomou parte na guerra do 
Uruguai (1864-1865), alistando-se no 28º 
Corpo Temporário de Cavalaria da Guarda Na-
cional (COMMERCIO do PARANÁ, 04 jan. 
1919 e DIARIO da TARDE, 04 jan. 1919). O ir-
mão Abraão Glasser Filho (1879-1949), for-
mado pela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro (DIARIO da TARDE, ed. 1184, 1903), 
tornou-se um consagrado médico na cidade de 
Ponta Grossa onde ajudou a fundar o hospital 
da Santa Casa de Misericórdia. Dr. Abraão 
Glasser (filho) foi proprietário e um dos funda-
dores do jornal “DIARIO do PARANÁ” (PILO-
TTO et al, 1976, p. 39), diretor do jornal “VAN-
GUARDA” (DIETZEL, 2004, p. 69-71 e SPIEG, 
2008, p. 245) e prefeito da cidade de Ponta 
Grossa, 1916-1920 (LAROCCA, 2002, p. 72 e 
SOUZA, 2010, p.77). Seus outros dois irmãos 
foram Ismênia Glasser Cunha (1884-1937) e 
Leandro Glasser (1885-1940). 
 
Após concluir os estudos no Colégio Arthur Lo-
yola em Curitiba (DEZENOVE de DEZEM-
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BRO, ed. 185, 1889), Roberto Glasser trilhou o 
mesmo caminho profissional a exemplo do pai. 
 

 

 
 

Figura 2 
Documento assinado por Roberto Glasser – 1907. 

(charqueada locais onde o boi era abatido e se proce-
dia ao preparo do charque)6  

 
Dedicou-se ao comércio, a indústria e a 

pecuária tornando-se, em pouco tempo, um 
dos mais bem destacados e sucedidos empre-
sários paranaense no setor agropecuário. Foi 
proprietário da fazenda CANCELA (na região 
de Palmeira), propriedade com 7.500 hectares 

                                                           
6 CHARQUEADA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki 

/Charqueada.  Acesso em: 08/04/2018. 
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(75 km²) vendida aos Menonitas (alemães-rus-
sos) da Colônia Witmarsum, em 1951, ao custo 
de R$ 2.971.780,00 (dois milhões, novecentos 
e setenta e um mil, setecentos e oitenta cruzei-
ros).7  
 

 

 
 

Figura 3 
Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda 
- 3º Tabelionato de Notas - 3º Ofício de Notas de Curitiba. 

 

                                                           
7 Certidão Pública – Escritura Pública de Compromisso 

de Compra e Venda - 3º Tabelionato de Notas - 3º Ofício 
de Notas de Curitiba – Livro 51, folha 303, 07 de junho 
de 1951. 
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Na pecuária foi um dos maiores criado-
res de rebanhos de bois, mulas, cavalos e ove-
lhas da região (produzia carne seca, carne sal-
gada, cola, cera, banha, manteiga, artefatos de 
couro e couro animal para fins de exportação). 
Seu rebanho atingiu a marca de 10 mil cabeças 
de gado. Na indústria, foi sócio fundador da 
conceituada indústria fabril WALTER & CIA lo-
calizada na capital paranaense que se especi-
alizou no comércio de artigos de couro e seus 
derivados (COMMERCIO do PARANÁ, 26 abr. 
1916). 
 

 

 
 

 

 

Figura 4 
‘Oito de Dezembro’ impresso publicado no final do sé-

culo XIX começo do século XX 

 
Roberto Glasser foi fundador e redator 

do impresso ‘OITO de DEZEMBRO’ quando ti-
nha apenas 21 anos (PILOTTO et al, 1976, p. 
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32 e DIARIO DA TARDE, ed. 399, 1900). A re-
vista, subvencionada pela Associação Curi-
tybana dos Empregados no Commercio publi-
cava, mensalmente, matérias com tendências 
liberais (cobrava do poder público condutas co-
erentes que viabilizassem o progresso das ci-
dades e a modernização da vida). Defendia o 
desenvolvimento moral e intelectual da classe 
operária curitibana (DIARIO DA TARDE, ed. 
18, 10 abr. 1899 e O SAPO, ed. 15, 15 abr. 
1900). 
 

Roberto Glasser foi procurador da Asso-
ciação Curitybana dos Empregados no Com-
mercio em 1895.  Foi eleito presidente entre 
1896 e 1897 (GAZETA DO POVO, 30 out 
1942). Foi eleito primeiro secretário entre 1898 
e 1900 (A REPUBLICA, ed. 123, 08 jun. 1898 e 
ed. 125, 07 jun. 1899) e, novamente, entre 
1911 e 1913 (A REPUBLICA, ed. 183, 05 ago. 
1911 e O OLHO da RUA, ed. 7, 1911). Se tor-
nou um dos patronos da construção do edifício 
sede da instituição que deu origem, na sequên-
cia, ao Sindicato dos Empregados do Comércio 
do Paraná, em 1942, quando atuou na função 
de secretário geral (A REPUBLICA, ed. 123 e 
ed. 238, 1898). 
 
A residência do Senador Roberto Glasser 
localizava-se na avenida Dr. Vicente Machado 
Nr. 264, no centro de Curitiba. A residência, 
construída em estilo europeu em 1941, resistiu   
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Figura 5 
A residência de Yvette e Roberto Glasser localizada na 

avenida Dr. Vicente Machado Nr. 264 (centro) – 
construída em 1941 / demolida em 2015.  
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ao progresso da grande metrópole curitibana 
até 2015 quando foi demolida e, no local, 
construiu-se um empreendimento comercial. 
 

A residência foi, durante 74 anos, um 
ícone de referência para as gerações mais 
antigas que circulavam pelo centro da cidade. 
Um triângulo inscrito na fachda principal 
indicava as convicções do Senador Roberto 
Glasser nos dogmas da doutrina maçônica da 
qual foi  membro atuante. 
 

Roberto Glasser foi casado com Yvette 
Robine Glasser (1904-1986), filha de Joseph 
Robine (1873-sd) e Domitilla Montezano (1876-
1943). O casal contraiu núpcias no dia 17 de 
dezembro de 1926 na cidade de Curitiba (O 
ESTADO do PARANÁ, 17 dez. 1926). Yvette e 
Roberto Glasser não deixaram herdeiros. 
Yvette Glasser foi a segunda esposa do Sena-
dor. A primeira esposa, Etelvina de Almeida, fa-
lecida no dia 16 de outubro de 1925, também 
não deixou herdeiros (GAZETA DO POVO, 23 
out. 1925). 
 
 
3. CARREIRA POLÍTICA 
 

Os primeiros passos de Roberto Glasser 
na esfera política, deu-se através da campanha 
Civilista de 1910, na qual contribuiu, com in-
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tenso e fervoroso trabalho, em prol da candida-
tura de um presidente civil (Dr. Ruy Barbosa), 
contra a candidatura de um presidente militar 
(marechal Hermes da Fonseca) formando, no 
Paraná, o primeiro núcleo de resistência a can-
didatura ‘marechalista’. A campanha se pôs a 
favor do candidato à presidência da república 
que se manifestasse francamente favorável 
aos interesses do Paraná na questão da dis-
puta dos limites entre Paraná e Santa Catarina 
cujo o pleito territorial havia sido julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal em favor de Santa 
Catarina (A REPUBLICA, ed. 39, 1910). 
 

Em 1914, aos 36 anos, entrou, oficial-
mente, para a vida política quando participou, 
pessoalmente, da formação dos diretórios regi-
onais do Partido Liberal Republicano (PLR) em 
vários munícipios paranaenses (Ponta Grossa, 
Palmeira, Paranaguá, Castro, Tibagi, Guarapu-
ava, Morretes, Campo Largo, Curitiba, Piraí, 
Bocaiuva do Sul, Entre Rios, União da Vitória, 
Imbituva, Jacarezinho, Rio Branco, São José 
da Boa Vista, Araucária, Colombo, Campina 
Grande, Piraquara, etc.). Ingressou na vida po-
lítica brasileira nas primeiras décadas do sé-
culo XX (considerada a década da melhor e 
mais brilhante safra de homens públicos da his-
tória do Brasil Republicano). 
 

A presença do Senador Roberto Glasser 
foi notória em quase todas as manifestações 
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populares que ocorreram em Curitiba no perí-
odo de 1904 a 1912. O contato direto com a 
população permitiu que Roberto Glasser le-
vasse as urnas do Paraná um elevado e valioso 
contingente eleitoral (O DIA, ed. 10299, 11 abr. 
1956). Foi eleito Deputado Estadual pelo PLR 
no biênio de 1914-15 pela chapa da oposição  
 

Em 1930, saiu candidato a deputado es-
tadual pela Aliança Liberal, mas não foi eleito. 
Participou da preparação do movimento revo-
lucionário que irrompeu em outubro sob a lide-
rança da Aliança Liberal. A vitória da Revolu-
ção de 1930 provocou a dissolução dos órgãos 
legislativos em todo o país.7 
 

Com a reorganização partidária que an-
tecedeu as eleições para a Assembleia Nacio-
nal Constituinte, em maio de 1933, participou 
da fundação e foi membro da comissão execu-
tiva do Partido Liberal Paranaense (PLP), que 
se opunha a Manuel Ribas, interventor no es-
tado a partir de 1932, e ao Partido Social De-
mocrático (PSD) do Paraná. Disputou uma ca-
deira na Constituinte pela legenda do PLP 
quando foi eleito 1º Suplente de Deputado Fe-
deral.7 
 

Exerceu, em seguida, o cargo de presi-
dente do Partido Social Nacionalista (PSN) (DI-
ARIO da TARDE, ed. 11986, 1935) sendo 
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eleito, pela segunda vez, 1º Suplente de Depu-
tado Federal nas eleições de outubro de 1934 
(DIARIO da TARDE, ed. 11879 e ed. 11897, 
1934). 

 
O Senador Roberto Glasser tinha rela-

ção de amizade e convívio social com o inter-
ventor Manoel Ribas, uma vez que, ambos 
eram filhos dos pampas gaúcho e da quase 
inevitável roda de chimarrão (CORREIO do PA-
RANÁ, ed. 125, 13 out. 1932). Na década de 
30 foi, inúmeras vezes, sondado pela alta cú-
pula da administração pública no Paraná e con-
vidado a ocupar a pasta da Secretaria de Obras 
Públicas e Agricultura ou a pasta da Secretaria 
da Fazenda. Sofreu pressões por parte de po-
líticos e da imprensa local para que assumisse 
uma das pastas (O DIA, ed. 3847, 21 jan. 
1936). Porém, o partido PSN era uma agremi-
ação de oposição ao governo. Sua adesão ao 
cargo de Secretário da Agricultura ou Secretá-
rio da Fazenda iria isolá-lo do comando do par-
tido. Roberto Glasser era um homem de princí-
pios. Condenava a prática da troca de cargos e 
proventos para garantir apoio ou adesão ao po-
der público. Não poderia trair seu passado po-
lítico de temperamento combativo ao lado do 
povo e ao poderoso traço de sua personali-
dade: a paixão visceral pelos valores democrá-
ticos. Foi, portanto, esta a razão pela qual re-
solveu não assumir a vacância dos relevantes 
cargos públicos. Permaneceu no PSN até 
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1937. A partir de 1937 passou a engrossar as 
fileiras do PND, desta vez, ao lado do velho e 
conhecido Manoel Ribas (desfecho perfeito 
para a história de uma amizade que sobreviveu 
a rupturas dramáticas) que assumiu a presi-
dência do partido (GAZETA do POVO, 5 jan. 
1932; DIARIO da TARDE, ed. 12321, 20 jan. 
1936; O CORREIO do PARANÁ, 19 jan. 1936; 
GAZETA do POVO, 17 jan. 1936; O DIA, 01 
out. 1936; DIARIO da TARDE, 18 jan. 1936; DI-
ARIO da TARDE, 25 mar. 1936; O ESTADO, 
ed. 10, 11 out. 1936; DIARIO da TARDE, ed. 
12647, 30 abr. 1937; O ESTADO, ed. 253 e 
307, 18 jul. e 10 set. 1937). 

 
“O Sr. Roberto Glasser, convidado para um 

alto posto do novo governo paranaense soube en-
contrar uma desculpa honesta para recusar e ficar 
solidário com os seus companheiros de partido...” 

(GAZETA do POVO, 5 fev. 1932) 
 

“Afirmo não terem fundamentos as noticias 
propaladas por dois órgãos de publicidade desta 
capital relativamente á minha interferência em ma-
téria politica, referente a situação dominante no Es-

tado. Roberto Glasser” (GAZETA do POVO, 17 
ago. 1935). 
 

Em julho de 1932, foi nomeado para o 
Conselho Consultivo do Estado (durante o go-
verno provisório de Getúlio Vargas) onde per-
maneceu até janeiro de 1933 (DAGOSTIM, 
2011, p. 157; O DIA, ed. 2638, 19 ago. 1932; 
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CORREIO do PARANÁ, ed. 150, 11 nov. e ed. 
18628, dez. 1932; CORREIO do PARANÁ, ed. 
193, 04 jan. 1933). 

 
Em 1933 fez parte da LIGA PRO-ES-

TADO LEIGO (laico), criada com o objetivo de 
evitar que uma religião viesse a se tornar a re-
ligião oficial da futura Magna Carta política do 
Brasil, assegurando, assim, a mesma liberdade 
à todas as religiões perante o Estado brasileiro 
prevalecendo o princípio fundamental da soci-
edade democrática de direito: “a consciência li-
vre, o Estado livre, a igreja livre” (O DIA, ed. 
2850, 29 abr. 1933; DIARIO da TARDE, ed. 
11457, 02 mai. 1933; CORREIO da TARDE, 
ed. 697, 21 set. 1934). 

 
Em 1939 (dois anos após o golpe de estado de 
1937 ter encerrado as atividades dos partidos 
políticos no Brasil), foi nomeado, através de 
Decreto Lei assinado por Getúlio Vargas, vice-
presidente do Departamento Administrativo do 
Estado do Paraná – DAE PR (extinto Con-
gresso do Estado) - (O DIA, 01 jun. 1939; GA-
ZETA do POVO, 01 jun. 1939; O DIA, ed. 4916, 
09 ago. 1939). Assumiu a presidência do De-
partamento com o pedido de exoneração do 
presidente Dr. Caetano Munhoz da Rocha em 
julho de 1940, permanecendo no cargo até a 
deposição de Getúlio Vargas em 1945 (DA-
GOSTIM, 2011, p. 158; DIARIO dos CAMPOS, 
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20 ago. 1939; O DIA, ed. 5199, 12 jun. 1940; 
CORREIO do PARANÁ, ed. 3908, 1940). 
 

 

 
 

 

 

Figura 6  
Decreto Assinado por Getúlio Vargas nomeando Ro-
berto Glasser para o Conselho Consultivo do Paraná 

em 1932 (esquerda) e para o Departamento Administra-
tivo do Estado do Paraná em 1939 (direita).  

 
 

Com a queda do Estado Novo (1937-
1945) e a redemocratização do país, elegeu-
se, em dezembro de 1945, senador pelo Pa-
raná à Assembleia Nacional Constituinte na le-
genda do novo PSD. Assumindo o mandato em 
fevereiro de 1946, destacou-se durante os tra-
balhos constituintes por sua atitude rebelde, 
com o voto de repúdio à Carta de 1937 (consi-
derada fascista), contrariando assim a opinião 
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de seu partido e aproximando-se do ponto de 
vista do partido adversário, a União Democrá-
tica Nacional (UDN). Com a promulgação da 
nova Constituição, em 18 de setembro de 
1946, passou a exercer o mandato ordinário, 
sendo designado primeiro suplente da Comis-
são Diretora e membro da Comissão de Saúde 
do Senado. Terminou o mandato em 1955. 
Nome forte para assumir o governo do Estado 
do Paraná, seu voto pela revogação da Carta 
de 1937 acabou prejudicando suas possíveis 
pretensões para candidatar-se ao cargo de go-
vernador8 (A TRIBUNA POPULAR, 19 set. 
1946; DIARIO do PARANÁ, 17 mai. 1946). 
 
 
4. QUESTÕES REGIONAIS 
 

Roberto Glasser mostrou-se, desde jo-
vem, um verdadeiro líder. Revolucionário e 
conciliador, guerreiro impetuoso e negociador 
político, empenhou-se em defender os interes-
ses do povo e território paranaense tanto na 
administração pública como na vida civil. Os 
exemplos citados a seguir, revelam uma par-
cela dos esforços que foram produzidos em de-
fesa de questões regionais a nível municipal e 
estadual: 

                                                           
8 GLASSER, ROBERTO. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/fles/verbetes/primeira-   
republica/GLASSER,%20Roberto.pdf>. Acesso em: 5 de 
janeiro de 2018. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLASSER,%20Roberto.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLASSER,%20Roberto.pdf
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- Posicionou-se a favor dos interesses do Pa-
raná na disputa das linhas demarcatórias com 
o estado de Santa Catarina, no período entre 
1900 e 1917, quando o Paraná amargou a 
perda de 28 mil quilômetros quadrados de seu 
Sudoeste para o estado vizinho (A REPU-
BLICA, ed. 161, 1904; A RUA, 24 jun. 1907, Rio 
de Janeiro; A REPUBLICA, ed. 81, 7 abr. 1914; 
A REPUBLICA, ed. 111, 14 mai. 1914). 
 
- Defendeu questões ligadas a lavoura do Pa-
raná como no caso da erva-mate produto que 
era beneficiado e embalado nos engenhos pa-
ranaenses, mas sofria grande pressão por 
parte da produção nas nações vizinhas (A RE-
PUBLICA, ed. 170, 24 jun. 1914; COMMERCIO 
do PARANÁ, 26 abr. 1916). 
 
- Ajudou abastecer a população de Curitiba 
com produtos produzidos na fazenda Cancela 
(carne, manteiga e banha), comercializados a 
preços populares durante o período da Grande 
Depressão quando um cartel de fornecedores 
locais passou a praticar políticas de preço abu-
sivos, aproveitando-se do momento frágil da 
economia mundial (O DIA, ed. 403 e 404, 02 e 
04 nov. 1924; O ESTADO do PARANÁ, ed. 90, 
26 abr. 1925; COMMERCIO do PARANÁ, ed. 
4643, 26 jun. 1925). 
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- Censurou a forma como o governo cedia as 
terras paranaenses sem critério de colonização 
e, principalmente, sem serem atendidos os in-
teresses nacionais, uma vez que, feitas con-
cessões de grandes extensões de terras elas 
eram, na sequência, transferidas para a posse 
definitiva dos poderosos sindicatos estrangei-
ros (O DIA, ed. 724, 11 nov. 1925). 
 
- Propôs medidas para mitigar a crise dos trans-
portes de mercadorias (terrestres e marítimos) 
causada pelos altos custos do frete que gera-
vam terríveis consequências para as exporta-
ções paranaenses no início do século XX 
(COMMERCIO do PARANÁ, 26 abr. 1916). 
 
- Atuou na comissão incorporadora que traba-
lhou na tentativa de criar e organizar uma soci-
edade anônima que pudesse assumir os servi-
ços de luz e bondes realizados pela South Bra-
zilian Railway Company passando o poder de 
capital estrangeiro para o capital paranaense 
(COMMERCIO do PARANÁ, ed. 4731, 19 fev. 
1925). 
 
- Apresentou projeto ao Congresso Estadual 
propondo a redução do imposto predial em Cu-
ritiba. O tributo era considerado abusivo, casti-
gava a renda do cidadão curitibano e prejudi-
cava a sobrevivência dos pequenos estabeleci-
mentos comerciais. O imposto, segundo o De-
putado Roberto Glasser, tinha como objetivo 
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manter privilégios na inchada folha de paga-
mento do Congresso Estadual para beneficiar 
funcionários públicos licenciados por tempo in-
determinado e, portanto, funcionários que não 
prestavam serviço de real utilidade pública para 
sociedade paranaense (A REPUBLICA, ed. 
146, 02 jun. 1914; A REPULICA, ed. 240, 10 
out. 1914; O DIA, ed. 1303, 02 ago. 1927; COR-
REIO DO PARANÁ, 13 out. 1934): 
 

“[...] Em Guarapuava, por exemplo, a commis-
são de lançamento do imposto predial é com-
posta do collector, de um camarista e de um 
proprietário, o que não se dá aqui onde é com-
posta de um preposto do governo que faz o que 
entende.  Mas, Srs., lá não há essa turma dos 
sugadores, como aqui em Coritiba.   [...] Emfim, 
eu acho que se havia ainda qualquer dúvida 
com relação ao imposto predial, como o de taxa 
escolar ou de industrias e profissões, caberia a 
comissão apresentar uma emenda nesse sen-
tido e não recusar “in limine” meu projecto. Um 
governo não se estabelece para proporcionar 
vantagens aos governantes; sua missão é pro-
porcionar a equidade e a distribuir justiça entre 
os governados. Os cargos não são creados 
para proteger afilhados, mas sim para utilidade 
publica. Por isso nós, como legisladores deve-
mos fundamentar nossas theses em princípios 
elevados. Tratando-se das leis, instituições 
moraes e politicas, devemos observar se o ob-
jecto é de utilidade e se concorre para a maior 
felicidade do maior numero de indivíduos. Se-
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nhores, devemos adoptar estes principios, por-
que os homens dependentes só procuram ob-
ter para todas as vantagens, fazendo exclusão 
dos interesses alheios, assim como de promo-
ver para si tudo que possa se offerecer em oc-
casião, como esta que eu cito dos lançamentos 
do imposto predial. Deste modo, agora que eu 
vejo que o meu projecto vae cahir e que a ban-
cada da maioria vae apoiar o systema vexato-
rio até agora posto em prática estou certo que 
os contribuintes terão que ficar mais sobrecar-
regados porque os lançadores vão aproveitar 
desse apoio para sacrificarem ainda mais o po-
bre povo desta terra que não é atendido nos 
seus clamores. Pelo que vejo, de dias para cá 
posso affirmar que a honra do Congresso está 
periclitando. Isso é grave porque não se faz 
nada sem que venha a senha do palácio. A 
prosseguir-mos assim neste caminho não pre-
cisamos mais funcionar neste Palácio do Con-
gresso tão pomposo. Poderiamos estabelecer 
aqui, em vez de um congresso de comedia, 
uma escola de civismo para ver se podemos 
preparar e levantar uma nova geração, digna e 
salvadora, capaz de remediar esta crise de ca-
rater, esta crise de submissão, que nos leva 

para o descalabro” (CORREIO do PARANÁ, 
13 out. 1934). 

 
- Disponibilizou cabeças de gado e veículos uti-
lizados nas suas propriedades9 em favor do 

                                                           
9 As propriedades rurais do Senador Roberto Glasser na 

região de Palmeira nos Campos Gerais compreendiam 
as seguintes extensões de terra: Fazenda Cancela 
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Exército Revolucionário paranaense durante a 
campanha de 1930 no Paraná. As forças Revo-
lucionárias do Paraná, com recursos escassos, 
apoiavam as tropas gaúchas que chegavam ao 
estado em péssimas condições para lutar con-
tra o exército Legalista na fronteira do Paraná 
com São Paulo (TOURINHO, 1980, p. 144; DI-
ARIO da TARDE, ed. 10857, 1930). 
 
 
5. IDEAL POSITIVISTA 
 

O ‘ideal positivista’ tinham, no começo 
do século XX, um grande apelo filosófico tanto 
no meio militar (Forças Armadas) como na 
classe média brasileira. Embora nunca tenha 
se declarado um livre pensador positivista, Ro-
berto Glasser sempre se mostrou um fiel defen-
sor do espírito cívico e do amor à pátria. Acre-
ditava que o planejamento social poderia pro-
mover um bem-estar do maior número possível 

                                                           
(631,97 alqueires), Fazenda Alegrete (419,55 alqueires), 
Invernada do Potreiro (22,33 alqueires), Invernada do 
Desbarrancado (128,66 alqueires), Invernada do Sono 
(119,04 alqueires), Invernada Caxambu (658,60 alquei-
res), Invernada do Cupim (360,75 alqueires), Invernada 
do Curral Novo de Cima (385,20 alqueires), Invernada 
do Curral Novo de Baixo (523,54 alqueires), Invernada 
Sumaca e Rincão do Salto (com 577,65 alqueires as 
duas juntas) – Fonte: Certidão Pública – Escritura Pú-
blica de Compromisso de Compra e Venda - 3º Tabelio-
nato de Notas - 3º Ofício de Notas de Curitiba – Livro 51, 
folha 303, 07 de junho de 1951. 
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de indivíduos dentro da sociedade. Acreditava 
que mocidade brasileira precisava ter seu 
corpo moldado, transformado e aperfeiçoado 
por uma rígida disciplina militar através de prá-
ticas corporais como a ginástica, a esgrima, as 
marchas, as bandas marciais e, sobretudo, o 
tiro.10 Roberto Glasser acreditava, também, 
que foram, justamente, os ideais positivistas 
que permitiram alavancar a troca de regime 
que motivou a Proclamação da República em 
1889. Foi, portanto, dentro deste engajamento 
filosófico que empenhou esforços para fomen-
tar a criação de instituições que corroboravam 
com os ideais positivistas: 
 
- Ajudou a fundar o Tiro de Guerra Rio Branco11 
de Curitiba, ou Tiro 19, em 6 de junho de 1909,  

                                                           
10 O tiro de guerra 19 Rio Branco: apontamentos acerca 

da institucionalização esportiva de Curitiba (1909-1910). 
Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/99797/982
51>. Acesso em: 28 de janeiro de 2018. 
11 O Tiro Rio Branco foi uma instituição militar destinada 

a formação de reservistas brasileiros consistindo-se 
como centro de formação das futuras lideranças 
comunitárias e municipais quer no campo da política, da 
educação, da governança, da iniciativa privada, ou seja, 
cidadãos que teriam franca e intensa participação no 
desenvolvimento regional e nos benefícios sociais que 
se desdobrariam com essa possibilidade (Revista Brasi-
leira de Educação Física e Esporte, v. 29, n. 2, 2015). 
 

http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/99797/98251
http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/99797/98251
http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/99797/98251
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Figura 7 

Tiro de Guerra Rio Branco em deslocamento para a Ca-
pital Federal na Cidade do Rio de Janeiro (1910).   

 

 
ao lado de figuras como General João Gual-
berto, David Carneiro Junior, Plínio Alves Mon-
teiro Tourinho e outros membros que figuram 
como sócios-fundadores (DIARIO da TARDE, 
04 mai. 1917; DIARIO da TARDE, 06 jun. 1934; 
ALMANACH do PARANÁ: Commercio, História 
e Literatura, ed. 14, 1913). Roberto Glasser fez 
parte da gloriosa jornada que levou a “Bandeira 
Paranaense” ao Rio de Janeiro (jornada mar-
cada por uma competição militar nacional que 

                                                           
O Tiro Rio Branco funcionou por 37 anos e foi extinto por 
foça da portaria 8.747 de 31 de outubro de 1945 (COR-
REIO da MANHÃ, 04 jun. 1946). 



 

Página 29 de 51 
 

deu a vitória agremiação paranaense). A agre-
miação paranaense foi o grande destaque no 
desfile de 7 de setembro de 1910, sendo rece-
bida com eufórica aclamação na Capita Fede-
ral (REVISTA BRASILEIRA de EDUCAÇÃO FÍ-
SICA e ESPORTE, v. 29, no. 2, 2015). Rece-
beu o título de ‘Veterano do Batalhão’ após 
completar 30 anos de bons serviços prestados 
a corporação, em 1939 (O DIA, 14 mai. 1942; 
CORREIO do PARANÁ, ed. 608, 06 jun. 1934). 
 
- Ajudou a fundar e foi um dos diretores da Liga 

da Defesa Nacional no Paraná proclamada 
em 29 de janeiro de 1917 pelo Diretório Cen-
tral do Brasil, no Rio de Janeiro. Presidia o Di-
retório Central o Sr. Wenceslau Braz (Presi-
dente da República) e sua diretoria era for-
mada por nomes como Ruy Barbosa, Rodri-
gues Alves, João Alfredo, Olavo Bilac e o Mi-
nistro Pedro Lessa. Na administração regio-
nal, Roberto Glasser exerceu a função de te-
soureiro (COMMERCIO do PARANÁ, 16 mar. 
1917). Em 25 de março de 1942, Roberto 

Glasser funda o Diretório Regional da Liga de 
Defesa Nacional no Paraná.12 Sua atuação 
está ligada a campanha pela implantação do 
serviço militar obrigatório no Brasil. Os 
objetivos da Liga se inseriram num ideário 
nacionalista que estimulava o conceito de 
"cidadão-soldado", considerando as Forças 

                                                           
12 Curriculum Vitae, arquivos Senador Roberto Glasser 
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Armadas como uma escola de civismo e 
cidadania. Uma de suas conquistas foi a 
obrigatoriedade da apresentação da carteira 
de reservista aos candidatos a cargos 
públicos.13 

 
 Um fato curioso relacionado com o perí-
odo do positivismo no Brasil diz respeito a visita 
ao Paraná do general Isidoro Dias Lopes em 
1924. O general Lopes, líder do movimento re-
volucionário de 1924, viajou pelos estados de 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul para 
verificar a disposição dos militares que se pron-
tificaram a apoiar o levante nos respectivos es-
tados.14  
 
 O general Isidoro Dias Lopes tinha no Se-
nador Roberto Glasser (tenentista civil) um 
grande admirador, pois além de liderar várias 
revoltas que simbolizavam os anseios do movi-
mento “tenentista” (movimento formado por ofi-
ciais positivistas), Roberto Glasser e Isidoro 
Dias Lopes lutaram juntos na Revolução Fede-
ralista de 1893 (no lado dos soldados rebeldes 

                                                           
13 LIGA DA DEFESA NACIONAL. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_da_Defesa_Nacio-
nal>. Acesso em: 20/03/2018. 
14 ISIDORO DIAS LOPES. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ 
biografias/isidoro_dias_lopes>. Acesso em: 7 de dezem-
bro de 2017. 
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- maragatos), sendo ambos exilados fora do 
Brasil. 
 
 

 

 
 

Figura 8 
General Isidoro Dias Lopes (sentado), líder positivista 

do movimento revolucionário de 1924. 

 
 
 
6. ENGAJAMENTO SOCIAL e CÍVICO 
 
 A construção da identidade nacional e do 
ideal de nação são ideais que foram se estru-
turando no começo do século XX e envolviam, 
em especial, questões relacionadas com a edu-
cação e a saúde da população (período em que 
houve um considerável aumento demográfico 
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da população na capital paranaense). Nas pri-
meiras décadas de 1900 surgem sociedades 
constituídas por jovens da alta sociedade que 
se reuniam para promover eventos sociais, cul-
turais, recreativos, desportivos e filantrópicos 
(grêmios, clubes, sindicatos, associações, 
etc.). Estas sociedades promoviam reuniões 
culturais, conferências literárias, apresentação 
de peças teatrais, saraus, bailes, campanhas 
de caridade, competições esportivas, etc. As 
reuniões eram organizadas por grupos de inte-
lectuais, a programação das reuniões era divul-
gada na imprensa local e os eventos transcor-
riam sempre com muito brilho e pompa (partici-
pação de bandas marciais, hasteamento do pa-
vilhão nacional, discursos de personalidades 
importantes, seções literárias ou culturais pro-
feridas por eloquentes oradores) - (VAZ, 2004, 
p.9). 
 

O ideal positivista incorporou-se, natural 
e espontaneamente, ao cotidiano das pessoas 
despertando o sentimento ‘cívico’ e ‘patriótico’ 
que se espalhou pelo Brasil. Este comporta-
mento é percebido nos ritos, nos símbolos, nos 
documentos e em diferentes formas de comu-
nicação da época. 
 

Roberto Glasser, prestigiou e contribuiu 
com a manutenção de agremiações, associa-
ções, clubes e instituições de caridade em Cu-
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ritiba e Ponta Grossa. Atuou como sócio, repre-
sentante, orador, patrocinador, anfitrião ou 
membro da diretoria nas mais diversas presti-
giadas e cobiçadas agremiações da sociedade 
paranaense. Geralmente, seu nome era requi-
sitado para os discursos de abertura de gran-
des eventos ou reuniões. Contribuiu com dona-
tivos para vários programas beneficentes e ins-
tituições de caridade em Curitiba (roupas para 
doentes da Santa Casa, natal dos pobres e ór-
fãos socorridos pelo asilo São Vicente de 
Paula, doações financeiras para a construção 
de monumentos em Curitiba, penitenciária, le-
prosário, Cruz Vermelha, campanha contra o 
analfabetismo, etc.) - (CORREIO do PARANÁ, 
ed. 2043, 23 jun. 1938; CORREIO do PARANÁ, 
ed. 4071, 26 mar. 1941). São exemplos do seu 
espirito cívico e engajamento social os seguin-
tes episódios registrados na imprensa curiti-
bana: 
 
• Em 1906 organizou e participou como juiz da 
grande corrida de bicicleta, realizada no Prado 
Paranaense, com o apoio da Associação Curi-
tybana dos Empregados no Commercio em be-
nefício da Instituição Protectora da Infancia (A 
NOTICIA, ed. 158, 11 mai. 1906). 
 
• Contribuiu com ações e doações em prol da 
manutenção e sobrevivência de diversas agre-
miações ou entidades sem fins lucrativos: Grê-
mio Cassinista (A REPUBLICA, ed. 120, 1902; 
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DIARIO da TARDE, ed. 643, 1901; DIARIO da 
TARDE, ed. 345, 1900; DIARIO da TARDE, ed. 
645, 1901), Club Cassino Curitybano (DIARIO 
da TARDE, ed. 622, 06 mai. 1901), Grêmio 
União Centro Caixeiral (DIARIO da TARDE, ed. 
765, 1901), Grêmio 19 de Dezembro (A REPU-
BLICA, ed. 286, 1902), Club Pontagrossense 
(A REPUBLICA, ed. 252, 1903), Club Patek 
Philippe do Brasil (A REPUBLICA, ed. 153, 
1906), Grêmio das Violeta (DIARIO da TARDE, 
ed. 512, 24 dez. 1900; DIARIO da TARDE, ed. 
851, 1901)., Grêmio Bouquet (DIARIO da 
TARDE, ed. 1305, 16 jun. 1903; DIARIO da 
TARDE, ed. 1612, 1904); Grupo R. dos Ratei-
ros (DIARIO da TARDE, ed. 943, 1902), Asso-
ciação das Damas de Caridade (O DIA, ed. 
3354, 17 dez 1934), Legião Brasileira de Assis-
tência (CORREIO do PARANÁ, ed. 4426, 
1942). 
 
• Atuou como delegado do Centro Paranaense 
em 1910 (A REPUBLICA, ed. 37, 13 fev. 1911). 
 
• Em 1913 foi eleito presidente da Sociedade 
Carnavalesca Clube dos Puritanos de Curitiba 
(A TRIBUNA, 20 jan. 1914; DIARIO da TARDE, 
25 mai. 1916; A REPUBLICA, ed. 15, 19 jan. 
1914). Foi presidente da agremiação alvo-rubro 
America Foot Ball Club de Curitiba em 1916 (A 
TRIBUNA, 28 mai. 1916). 
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Figura 9 

Matrícula Roberto Glasser (nr. 230), Associação de B. e 
R. dos Empregados no Commercio de Santa Catarina. 

 
 

• Foi sócio correspondente da Associação B. e 
R. dos Empregados no Comércio de Santa Ca-
tarina sob a matrícula de número 230 (1º de ja-
neiro de 1901). 
 
• Foi 1º Secretário do Jockey Club Paranaense 
1910 (A REPUBLICA, ed. 12, 1910). Foi sócio-
fundador (1910) e diretor-secretário (1911) da 
Sociedade de Beneficencia Instrucção e Mutu-
alidade Paranaense (A REPUBLICA, ed. 2, 03 
jan. 1911; A REPUBLICA, ed. 8, 10 jan. 1911; 
A REPUBLICA, ed. 20, 24 jan. 1911). Foi Te-
soureiro da Sociedade Beneficente Trabalha-
dores de Herva Matte (A REPUBLICA, ed. 28, 
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04 fev. 1899). Foi secretário da loja Fraterni-
dade Paranaense (grande loja maçônica nr. 
005 de Curitiba) - (A REPUBLICA, ed. 291, 
1903; DIARIO da TARDE, ed. 1307, 1903). Foi 
orador da Sociedade União dos Caçadores em 
1925 (COMMERCIO do PARANÁ, ed. 4757, 
1925; O DIA, ed. 517, 13 mar. 1925). Foi presi-
dente do Centro Gaúcho do Paraná em 1926 
(ESTADO do PARANÁ, ed. 564, 05 nov. 1926). 
Foi vice-presidente da Sociedade Thalia no bi-
ênio 1927-1928 (O DIA, ed. 1214, 20 abr. 1927) 
e presidente da Comissão de Construção da 
sede social na rua Comendador Araújo em 
1941 (CORREIO do PARANÁ, ed. 4065, 18 
mar. 1941). Em 1932 fez parte da diretoria da 
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (O DIA, 
ed. 2736, 13 dez. 1932; COCRREIO do PA-
RANÁ, ed. 174, 13 dez 1932; O Dia, ed. 5334, 
19 dez. 1940). Fez parte da diretoria da Asso-
ciação de Criadores do Paraná, quando atuou 
no Conselho Técnico em 1935 (CORREIO do 
PARANÁ, ed. 1051, 29 nov. 1935). Fez parte 
do Conselho Deliberativo do Club Curytibano 

(CORREIO do PARANÁ, ed. 977, 01 set. 
1935). Tornou-se vice-presidente do Conselho 
Deliberador da Sociedade Tiro Rio Branco de 
Curitiba em 1939 (CORREIO do PARANÁ, ed. 
3112, 1939; O DIA, ed. 5035, 28 dez. 1939). Foi 
presidente do Instituto dos Cegos Benjamin 
Constant, em 1941 (O DIA, ed. 5355, 15 jan. 
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1941), atual IPC (Instituto Paranaense de Ce-
gos) entidade que presta imensurável contribui-
ção sócio-educacional em Curitiba. 
 
• Foi fundador e presidente da Sociedade Cen-
tro Cultural Inter-Americano instituição de cu-
nho educacional inaugurada em Curitiba no dia 
1º de dezembro de 1943 (O DIA, ed. 6231, 01 
dez. 1943). 
 
• Fez parte da comissão executiva da campa-
nha contra a lepra no Paraná (Fundação Pre-
ventorio) em colaboração com a Federação 
das Sociedades de Assistência aos Lázaros e 
Defesa contra a Lepra (O DIA, ed. 5145, 15 
mai. 1940; CORREIO do PARANÁ, ed. 3837, 
17 mai. 1940; CORREIO do PARANÁ, ed. 
3841, 1940). 
 

Ajudou a organizar e participou de almo-
ços e jantares em homenagem a intelectuais ou 
instituições de destaque na época: 
 
- Sr. Adolpho Konder, Governador de Santa 
Catarina 1926-1930, Grande Hotel Moderno, 
1933 (CORREIO do PARANÁ, ed. 257, 23 mai. 
1933). 
 
- Sr. Carlos Heller, pela nomeação ao cargo de 
prefeito da cidade de Curitiba, Sociedade Tha-
lia, 1937 (O Estado, ed. 316, 21 fev. 1937). 
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- Sr. José Augusto jornalista do periódico O Es-
tado pela passagem do seu aniversário, Par-
que Providencial no Batel, 1937 (O ESTADO, 
ed. 282, 22 ago. 1937). 
 
- Sr. Manuel Ribas, banquete em homenagem 
ao interventor no Clube Germania em Ponta-
Grossa, 1938 (O DIA, ed. 4556, 07 jun. 1938). 
 
- Aniversário de Fundação da Academia Para-
naense de Letras, Salão nobre do Clube Curiti-
bano, 1940 (CORREIO do PARANÁ, ed. 4190, 
27 set. 1941). 
 
- Dr. Jorge Ribeiro, pela nomeação para a dire-
toria do Departamento de Municipalidades, Ho-
tel Braz, 1940 (CORREIO do PARANÁ, ed. 
3995, 1940). 
 
- Intelectual Dr. Artur Santos, pelo ingresso no 
magistério, Grande Hotel Moderno, 1941 
(CORREIO do PARANÁ, ed. 3985, 09 dez. 
1940). 
 
- Desembargador Hugo Simas, pelo esforço na 
elaboração do Código de Transportes, Grande 
Hotel Moderno, 1941 (CORREIO do PARANÁ, 
ed. 4030, 01 fev. 1941). 
 
- Embaixador da Inglaterra Sir Noel Charles 
com a esposa Lady Charles em visita oficial ao 
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Paraná, Graciosa Country Club, 1943 (O DIA, 
ed. 6065, 1943). 
 
- Capitão White das forças norte americanas 
acompanhado do vice-cônsul dos Estados Uni-
dos e vice-cônsul da Inglaterra no Paraná em 
jantar de recepção no Grande Hotel Moderno, 
1943 (O DIA, ed. 6092, 19 jun. 1943). 
 
- Sr. Jessy M. Orme, vice-cônsul dos Estados 
Unidos em celebração ao dia da Independência 
americana, Graciosa Country Club, 1943 (O 
DIA, ed. 6104, 1943). 
 
- Sr. Apolonio Sales Ministro da Agricultura, al-
moço de recepção pela visita feita a Curitiba, 
Grande Hotel Moderno, 1943 (O DIA, ed. 6229, 
28 nov. de 1943). 
 
- Dr. Pedro Américo Werneck diretor da Cia. 
Força e Luz, homenagem por ocasião da sua 
partida para o Rio de Janeiro, Salão Guairacá, 
Sociedade Duque de Caxias, 1942 (CORREIO 
do PARANÁ, ed. 4330, 28 abr. 1942). 
 
- Dr. Ernani Cartaxo e Dr. Laertes Munhoz pelo 
concurso para lentes da Faculdade de Direito, 
Salão de banquetes da Sociedade Thalia, 1944 
(O DIA, ed. 6368, 17 mai. 1944). 
 
- Jantar no Círculo Militar do Paraná promovido 
para arrecadar donativos em prol das vítimas 
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dos navios brasileiras torpedeados pelos sub-
marinos alemães e italianos depois que o Brasil 
rompeu relações diplomáticas com os países 
do Eixo (CORREIO do PARANÁ, ed. 4429, 
1942). 
 
 
7. FEIRAS e EXPOSIÇÕES 
 

Roberto Glasser participo, contribuiu e 
promoveu vários certames de feiras e exposi-
ções promovendo o intercâmbio de produtos, 
talentos e mercadorias produzidos ou cultiva-
dos no Paraná. Alguns exemplos encontrados 
nos registros da imprensa local são: 
 
• Exposição Industrial patrocinada pela Associ-
ação Curytibana dos Empregados no Commer-
cio em 1903 (A REPUBLICA, ed. 62, 1903) e 
1906 (A REPUBLICA, ed. 178, 1906). 
 
• Exposição Pecuária e Grandes Corridas do 
Jockey-Club Paranaense de 1910 (A REPU-
BLICA, ed. 263, 13 nov. 1910). 
 
• Exposição da Escola de Aprendizes e Artífi-
ces do Paraná (1911) que mantinha oficinas de 
serralheiro, sapateiro, marceneiro, lombilheiro, 
alfaiate e as escolas de desenhos e instrução 
primária (A REPUBLICA, ed. 272, 20 nov. 
1911). 
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• V Exposição Nacional de Animais e Produtos 
Derivados nos Estados do Paraná e Santa Ca-
tarina, em1936 (O DIA, ed. 3568, 29 abr. 1936). 
 
• 1ª Exposição Paranaense de Animais e Pro-
dutos Derivados na Cidade de Ponta Grossa 
realizada na Escola de Trabalhadores Rurais, 
em 1938 (O DIA, ed. 4551, 01 mai. 1938; O 
DIA, ed. 4539, 15 mai. 1938; DIARIO da 
TARDE, ed. 12993, 14 mai. 1938). 
 
• 2ª Exposição Paranaense de Animais e Pro-
dutos Derivados de Palmeira, em 1939 (O DIA, 
ed. 4787, 09 mai. 1939; CORREIO do PA-
RANÁ, ed. 3165, 17 mar. 1939). 
 
• 3ª Exposição Paranaense de Animais e Pro-
dutos Derivados de Ponta Grossa, em 1940 (O 
DIA, ed. 5131, 13 abr. 1940). 
 
• 9ª Exposição de Animais e Produtos Deriva-
dos em São Paulo (Capital), realizada no Par-
que da Água Branca, em 1940 (O DIA, ed. 
5074, 15 fev. 1940; CORREIO do PARANÁ, ed. 
8213, 15 nov. 1940). 
 
• Grande Exposição de Curitiba realizada em 
dezembro de 1941 patrocinada pela Associa-
ção Commercial do Paraná que trouxe ao co-
nhecimento público o que havia de mais signi-
ficativo na indústria madeirense, no comércio, 
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lavoura, artes e profissões (O DIA, 09 set. 
1941). 
 
• 4ª Exposição Paranaense de Animais e Pro-
dutos Derivados na Cidade de Ponta Grossa 
ocorrida no dia 21 de abril de 1942 (GAZETA 
do POVO, 24 abr. 1942; O DIA, 24 abr. 1942). 
 
• Exposição Agrícola, Industrial e Minéria de 
Teixeira Soares realizada no dia 21 de março 
de 1943 em Teixeira Soares (O DIA, ed. 6030, 
04 abr. 1943). 
 
 
8. LETRAS e ARTE 
 

Roberto Glasser foi grande admirador 
da dramaturgia, filosofia, letras e artes. Regis-
tros em sua biografia comprovam que Roberto 
Glasser foi um aprendiz talentoso da Escola 
Paranaense de Artes e Indústria onde dedicou-
se, por algum tempo. Na Escola Paranaense 
de Artes e Indústria produziu ensaios de dese-
nhos a mão livre, em preto e branco, que reve-
lam sua grande habilidade e vocação para o 
mundo artístico. 

 
Registros na imprensa local mostram, 

também, sua participação em apresentações 
públicas de peças teatrais. Ainda moço, repre-
sentou o personagem ‘Antonio’ no drama “Lu-
cilia - A Engeitada”, realizado no Theatro Hauer  
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Figura 10  
Ensaios produzidos de Roberto Glasser de desenhos a 
mão livre, em preto e branco – Escola Paranaense de 

Artes e Indústria.   
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em 1898 (A REPULBICA, ed. 133 e ed. 135 22 
de jun. 1898). Atuou, também, na comédia 
“Uma Scena no Sertão Minas”, também reali-
zada no Theatro Hauer, em 1899 (DIARIO da 
TARDE, ed. 214, 1899) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 11 
Registros na imprensa curitibana comprovam a voca-
ção do Senador Roberto Glasser para o universo das 

artes cênicas. 
 

Recortes de jornais com reportagens so-
bre renomados poetas e escritores foram en-
contrados colados no diário pessoal do Sena-
dor Roberto Glasser revelando seu interesse e 
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admiração por temas relacionados à literatura 
e a poesia (Fagundes Varela, Machado de As-
sis, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Mário 
Quintana, etc.). 

 
É provável que tais recortes fossem 

mantidos e utilizados como referência para pre-
parar e aperfeiçoar seus vários e eloquentes 
discursos, muitos proferidos de improviso. Arti-
gos sobre o escritor alemão, Gerardo Haupt-
mann (1862-1946), prêmio Nobel de Literatura 
em 1912, também, constam nos arquivos do 
Senador Roberto Glasser. 
 
 
9. A MORTE 
 

O Senador Roberto Glasser faleceu aos 
80 anos de idade na cidade de Curitiba, no dia 
19 de julho de 1958 (O DIA, ed. 10875, 20 jul. 
1958). Não deixou herdeiros. Suas atividades 
políticas e empresariais absorveram grande 
parte da sua vida.  Publicou ‘Discursos’ proferi-
dos na Assembleia Legislativa Estadual 1914-
1915 e na Constituinte 1946. 
 

O Senador Roberto Glasser foi enter-
rado no túmulo da família Glasser no Cemitério 
Municipal de Curitiba. O túmulo, no formato de 
uma pirâmide, é uma réplica do túmulo proje-
tado pelo escultor italiano Giulio Monteverdi lo-
calizado no Cemitério de Gênova, na Itália. A 
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sepultura, em Curitiba, atrai a atenção de curi-
osos interessados no estilo arquitetônico que é 
composto por várias referências da cultura 
egípcia e grega. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 12  
Túmulo da família Glasser no Cemitério Municipal de 

Curitiba. O túmulo, no formato de uma pirâmide, é con-
siderado uma réplica do túmulo projetado pelo escultor 
italiano Giulio Monteverdi no Cemitério de Gênova, na 

Itália. 

 
 

Encerra-se este documento com a seguinte 
citação deixada em homenagem ao Senador 
Roberto Glasser: 
 

Pequena ou grande, rica ou pobre, simples 
ou complexa, uma comunidade tem sempre al-
guns de seus membros situados em posições de 
grande importância, poder ou destaque. A noção 
de que existe uma camada superior, pairando 
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acima das massas humanas, pode levar ao con-
formismo, à indiferença, ou ao desespero; mas, 
a despeito do que sintam os homens, perma-
nece o fato de que suas vidas, como sua sorte e 
seu destino vem dependendo, há muito, do que 
pensa e faz um pequeno punhado de homens si-
tuados em altas posições. 

Suzanne Keller 
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