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E   V   O   L   U   Ç   Ã   O   
N  o  s  s a



Do início (nascimento físico),
Do fim (a morte física),
Há o tempo de vivência (convívio).
A esse tempo, nós chamamos de: “Vida”!
Vida em abundância, é, viver na plenitude dos
nossos feitos.
1º) Como filho do meu pai e da minha mãe,
terreno, como sou?
2º) Como irmão dos meus irmãos e irmã, terreno,
como sou?
3º) Como esposo da minha esposa, como sou?
4º) Como pai dos meus filhos e das minhas filhas,
como sou?
5º) Como sucessor, de cada antepassado (homens

E assim foi que, no dia 02 de
janeiro de 1981, o corretor de
imóvel Luiz Dettoni e Dominga
Capra Dettoni, constituíram a
firma: “IMOBILIÁRIA VENEZA
S/C LTDA”, e, em 05 de maio
de 1982, Terezinha e eu,
compramos a empresa, por
10.000,00 (dinheiro da época).

Otavio, Terezinha, Rosinha e Jurandir no lançamento da 
bandeira do Sincil criada pelo Otavio

e mulheres) que proporcionaram eu estar aqui, como sou?
6º) Como corretor de imóvel, como sou?
7º) Como empresário do mercado imobiliário, como sou?
8º) Como administrador de empresa (minha formação escolar), como sou?
9º) Como pessoa na sociedade, como sou?

Em mim, consta, o servir, em todas as 9 indagações acima descritas.

Nossos passos, e, as atitudes que tomamos, entendo que, em tudo, sempre houve
a mão de Deus.

com a palavra Otavio F Scandelae
Da nossa ação ao passar pelo nosso tempo terreno



Assim começa nossa saga “VENEZIANA”; na época, não sabíamos que nossos
antepassados eram da cidade de “VENEZA”, na Itália, sabendo disso, aumentou
nossa responsabilidade, pois entendemos que foi obra de Deus.

Nossa história continua, diante da
responsabilidade assumida: com a força
divina e com a ajuda: da Terezinha, do
Marcello, da Marceli Maria (em
memória), da Patricia, da Priscila, do
Michello, do Fernando, do Ricardo, do
Claudio, do Luiz Fernando, da Lucia, dos
nossos colegas de profissão, dos(as)
nossos(as) clientes e do povo de Londrina,
conseguimos chegar até aqui. José Isaias, Fernando Alcantara, Luis Tavarnaro Gaya, 

Ricardo, Vilson, Jesus e Marcello Scandelae

A cada pessoa que entrou no nosso caminho, nossa gratidão, nosso respeito e nossa
admiração.

Nós nos apaixonamos pelo mercado imobiliário, no dia em que começamos a
trabalhar neste seguimento, que foi em 23 de maio de 1975, na imobiliária Cilar S/C
Ltda, em Curitiba, convidado que fomos pelo saudoso corretor de imóveis e dono da
Cilar:

“JOSÉ MARTINS SOBRINHO” 

A você, nossa eterna gratidão, pois sei que olhas por nós, porque hoje, és corretor 
no “CÉU”!

Aos homens e mulheres, nossos 
irmãos e irmãs, a profunda gratidão.

Por primeiro, e por derradeiro, a todo 
“TEMPO”, agradecemos a “Deus”, por 
tudo até aqui, e pedimos: “Deus, 
continue nos guiando, no caminho da 
justiça e justeza.”

“Servir é a nossa missão!”

Otavio Frederico Scandelae

Sede atual, durante seu período de construção 

com a palavra Otavio F. Scandelae



com a palavra Terezinha S. Scandelae

Céu azul!

Sol dourado!

Verde, o que dizer dos inúmeros tons de verde!

A natureza oferta maravilhas indescritíveis!

Somos vitoriosos!

Terra! Riquíssima, proporcionando o norte do Paraná pujante
agricultura.

Neste contexto, tão abundante, nossa empresa só pode ser
vitoriosa.

Nossa Gratidão ao Criador, que está em Tudo e em Todos.

Possamos continuar ser canal do Espírito Divino que habita em cada
ser humano sempre a nos guiando em nosso compromisso.

Bençãos Divinas,

Veneza 40 anos

Terezinha Sueli Scandelae

Veneza inicia com a letra V de vitória.

Vitoriosos somos nós seres humanos
aqui, em um planeta lindo!



Já na nova cidade, não demorou muito até que a família aumentasse, com a

chegada da segunda filha, Marceli, que significa “pequena guerreira”.

O início não foi fácil, muitas lutas e também algumas perdas. A maior e mais

significativa delas foi a partida precoce e repentina da pequena guerreira Marceli, deixando

em seus pais e irmão um sentimento de tristeza e desolação.

Mas o casal se apegou ao filho Marcello e a uma fé impulsionadora e seguiu em

frente, sonhando e acreditando que Deus tinha para eles bênçãos sem medidas. O tempo

confirmou que sim.

Otavio Scandelae se tornou sócio da LC Imóveis S/C, enquanto acumulava

Veneza Imóveis 40 anos – Nossa História

É outono em Curitiba, a temperatura cai gradativamente esperando o inverno

chegar, e as folhas das árvores estão amarelas. Em meio a este cenário, no ano de 1975,

acontece o primeiro encontro entre Otavio e Terezinha. Foram sete meses de cortejo até o

casamento, ocorrido no último dia do mesmo ano.

Terezinha era uma jovem batalhadora, com sonhos de formar sua família; e Otavio

era um moço cheio de valores e metas, dando seus primeiros passos no mercado de imóveis,

trabalhando na Imobiliária Ciliar.

Três anos depois, uma grande alegria para o ninho do casal Scandelae: o

nascimento do primeiro filho Marcello. No mesmo ano, o limiar de um novo desafio com a

mudança de Curitiba para Londrina, e a atuação em uma nova empresa: a Imobiliária Delta.

experiência e prestígio no ramo

imobiliário, fruto do seu árduo trabalho e

o gosto peculiar por inovações no

segmento.

Na família, bênção em dobro. O

casal foi agraciado pelo nascimento de

duas meninas, as gêmeas Priscila e

Patricia, que trouxeram renovo ao

ambiente familiar, deixando a vida mais

divertida, animada, feliz e, porque não

dizer, agitada!

A vida em Londrina e o desbravar de um novo tempo



O sonho da Imobiliária Veneza

No dia 5 de maio de1982, o casal Scandelae realiza mais um grande sonho: a compra

da Imobiliária Veneza S/C LTDA, uma empresa do ramo que havia sido fundada no ano

anterior.

Bênção sobre bênção e meses depois outra boa notícia: a chegada do filho

Michello, completando a família com dois filhos e duas filhas na terra, e uma filha no céu.

Por quase quatro anos, a imobiliária funcionou no quarto andar do Edifício Mônaco,

em um ponto tradicional no centro da cidade. Anos mais tarde, em 1986, a Veneza adquiriu

sua primeira sede própria: a casa na R. Espírito Santo, 600.

No ano de 1997, Otavio Scandelae mais uma vez inovou no segmento, adquirindo

propriedade na R. Prof. João Cândido, 955, e construindo ali a sede da Imobiliária Veneza,

um empreendimento com três pavimentos e arquitetura diferenciada, tornando-se um

ponto de destaque turístico na cidade.

Em 2016, em uma mudança de posicionamento mercadológico, a imobiliária

passou a se chamar Veneza Imóveis.

As empresas do grupo Veneza

A vontade de crescer, aliada ao conjunto de habilidades de todos os envolvidos

neste grande sonho familiar chamado Imobiliária Veneza S/C LTDA, deu origem a um novo

empreendimento, chamado Grupo Veneza, constituído pelas empresas:

 Veneza Imóveis

 Veneziana

 Venecon Contabilidade e Condomínio

 Santa Ana Administração

 Veneza Agropecuária

 Veneza Informática

 Venecolor Fotografias

 Advocacia Maioli e Butzke

 Imbrasil Construções

 Imobcor - Seguros.

Foram anos de lutas, de conquistas, dores e alegrias. Mas acima de tudo, o que sempre
prevaleceu foi o amor, o cuidado, o respeito, a união e a alegria! Uma família unida em um
objetivo que, com a graça de Deus, foi alcançado e é construído dia a dia. O grupo Veneza é
resultado de esforço mútuo, trabalho árduo e acima de tudo, é lugar de gente feliz.



Neste ano a Veneza Imóveis comemora bodas de esmeralda, quarenta anos

ajudando famílias a encontrarem imóveis para compra ou locação, e também empresas que

buscavam um lugar para desenvolver suas atividades.

Este marco é motivo de orgulho em nossa história. É por isso que, durante todo o

ano, vamos desenvolver ações que contam a nossa história e evidenciem os nossos

propósitos para colaboradores, clientes, amigos e parceiros.

Para marcar esse momento de forma descontraída, nossa equipe preparou a

hashtag #QuarentouVeneza, para marcar as publicações na internet das nossas

comemorações. Todos são convidados a acompanhar e participar desse movimento no

Facebook e Instagram.

Todos que chegam até aqui em busca de um imóvel, encontram ninhos, portos seguros,

lugar de aconchego e amor para chamarem de lar, para viverem bem e em paz. Nossa

primícia é servir a Deus acima de tudo, e assim servir também aos nossos irmãos. Aqui o

nosso cliente é rei! E nunca mediremos esforços para servir e trazer a todos eles o imóvel dos

seus sonhos.

ESTA É A FAMÍLIA VENEZA E SERVIR É A NOSSA MISSÃO!

Servir é a nossa missão

2021 - O aniversário de 40 anos 



V   E   N   E   Z   A
A  s    s e  d  e  s    d  a



M  A  R  C  E  L  L O    S  C  A  N  D  E  L  A  E
P   a   l   a   v   r   a     d  o

Essa é mais uma daquelas situações que de uma forma ou de outra
acabam se propagando entre a população e sendo utilizada pela maioria das
pessoas, num comportamento repetitivo, copiado e sem nenhuma reflexão do
seu verdadeiro significado.

Quantas coisas na vida acabamos agindo dessa forma sem pensar se é o
correto ou o melhor pra nós? Vamos manter nosso radar ligado para detectar
as situações em que agimos meramente como “vaquinhas de presépio” e
buscar agir de forma mais consciente.

Ainda continuando nesse tema, tem uma segunda observação para a
situação. Procurem fazer o seguinte teste: ao entregar o cartão, já emendem
a frase pode passar no débito! Vocês constatarão que a grande maioria dos
casos o caixa vai perguntar: débito ou crédito? Mesmo que você já tenha dito
a sua escolha. Impressionante como estamos vivendo de forma automática,
repetitiva e, como dizem popularmente, no mundo da Lua. Mais um exemplo
de como não estamos vivendo conscientemente!

Dizem que devemos aprender com os exemplos. Com esses dois
exemplos convido a todos para uma reflexão de como temos agido no nosso
dia a dia.

Hoje em dia, ao terminarmos uma compra,
esticamos nossa mão para o caixa com o famoso
pedacinho de plástico e a pessoa do outro lado
pergunta: débito ou crédito?

Já pararam para pensar nessa pergunta?
Ela não faz sentido! As duas formas na verdade
são um débito, a única diferença é que uma é à
vista e outra é à prazo (ou para o vencimento do
cartão).

Débito ou Crédito?

Marcello Scandelae



N  E  S  S A    C  A  M  I  N  H  A  D  A

O s  t a l e n t o s  q u e  e s t ã o  c o m  a  g e n t e

Henrique

Fernando

“Eu iniciei a minha história 
na Veneza com apenas 15 anos de 

idade. Com o passar do tempo, fomos 
crescendo e criando amizades com clientes e 
com colaboradores, e a família Scandelae se 

tornou também minha família. Eu só tenho que 
agradecer a Deus pela oportunidade, à minha 

família por sempre me dar suporte e me 
apoiar e à família Scandelae pelo

voto de confiança nesses
39 anos de empresa.”

“Veneza 40 anos, dentre 
esses, 20 que estou nessa família! 

Lugar onde cresci, aprendi sobre valor, 
ainda aprendo a ter uma empresa, uma 

escola que não tem fim! 

Obrigado Família Veneza! 

Obrigado família Scandelae por me 
acolherem!”

39 ANOS de empresa

20 anos de empresa



Darcio 18 anos de empresa

“Gratidão e orgulho em pertencer!!

Desde o primeiro momento que o grupo Veneza
entrou em minha vida, me mudou por completo.
Me encheu de oportunidades e crescimento
pessoal, além de que encontro propósito no que
faço.

Realizei grandes sonhos atuando nesta empresa
e diversas vezes fui desafiado a experimentar o
novo. A Veneza me proporciona muito
conhecimento e experiência que levarei por toda
a minha vida.

É um grande prazer somar a este time de
profissionais que se dedicam diariamente para
que esta empresa seja inovadora e uma grande
referência em nossa cidade.”

16 anos de empresa
“Se trabalhar dignifica o homem, me sinto
completamente digno de trabalhar na Veneza,
empresa familiar na qual faço parte há mais de
16 anos, tendo o prazer de estar cercado por
pessoas maravilhosas, pessoas que me trazem
um aprendizado diário. Se hoje sou quem sou,
com certeza devo a essa família, não só aos
proprietários e sócios-proprietários, mas a
todos que estão ao meu lado, diariamente,
neste caminhar que se chama vida.”

Eduardo 



de empresa

Angela  
11 anos 

“Trabalhar 
aqui na 
Veneza 

Imóveis para 
mim e motivo 

de muito 
orgulho e  
gratidão, 
quando a 

gente ama o 
que faz isso 

nos traz 
leveza.”

de empresa

“Eu faço parte do grupo 
Veneza desde os meus 19 

anos de idade, e eu realmente 
gosto muito de trabalhar aqui,
pois é um ambiente familiar, 
aconchegante, respeitável e 

acolhedor. Eu considero a
Veneza minha segunda

família.”

16 anos 



Claudio Dionísio de Souza

Elezer da Silva Nantes

H   O   M   E   N   A   G   E   M
N   o   s   s a

Em quarenta anos, muitas pessoas passaram por nossa empresa, sempre
colaborando com o nosso crescimento. Cada uma dessas pessoas são
extremamente importantes em nossa história, e são parte da família Veneza.
Agradecemos de coração a cada um que compartilhou um pouco de seu tempo
trabalhando conosco e sendo peças fundamentais para chegarmos até aqui.

Três pessoas que não estão mais presentes no plano terrestre, mas foram
muito importantes e contribuíram de forma grandiosa na nossa história são o
Claudio, o Elezer e o Leonardo.

Vocês deixaram a sua marca registrada nos 40 anos da Veneza!

Leonardo Salton



c u r i o s i d a d e

O mesmo incentivo foi 
dado aos netos do Otavio e da 
Terezinha, o que também  
incentivou a sua neta mais velha, 
Giovanna, a começar a trabalhar 
na empresa em dezembro de 
2020, dando início à terceira 
geração da família 
na empresa.

O Otavio Frederico Scandelae e a
Terezinha Sueli Scandelae sempre fizeram
questão que seus filhos se envolvessem nas
atividades da imobiliária desde cedo, o que
incentivou o interesse dos mesmos, e fez
com que 3 de seus 4 filhos – Marcello,
Patricia e Priscila - seguissem no ramo
imobiliário, e Michello o ramo agropecuário,

criando a empresa Veneza Agropecuária, iniciando assim a segunda
geração da família Scandelae no grupo Veneza.



U m a  f a m í l i a  u n i d a
Com 15 anos, decidi que queria trabalhar. Comecei a entregar currículo em escolinhas

para ser auxiliar de professora, e foi quando Otavio ficou sabendo e me chamou para

trabalhar na Veneza. Comecei como Office (girl), depois fui recepcionista, arquivo e, em

seguida, o Fernando e o Otavio me chamaram para fazer parte da desocupação (na época eu

auxiliava o Fernando nessa função).



Elizabete, que atuou há anos como bancária, foi

convidada pela Priscila para fazer parte da equipe de

angariação, e atualmente faz parte da equipe de venda.

Somos gratos a família Veneza que nos acolheu e

acolhe com tanto carinho e amor... Nossa gratidão ao

Otavio, Terezinha, Marcello, Priscila, Patricia, Michello e

Fernando por acreditar em nós!!

Em 2006 me casei e me mudei de cidade, onde tive

que me desligar da empresa. Por volta de 2013 voltei para

Londrina, em tese, para passar uma temporada. Foi

quando uma funcionária da Veneza saiu de licença

maternidade e, assim que a Patricia ficou sabendo que eu

estava na cidade, resolveu pedir para eu cobrir essa

colaboradora por 4 meses... E, aqui estou até hoje!!!

(Pollyana)

A vinda do Darcio para Veneza ocorreu também a convite do Otavio e do Fernando em

meados de 2002. Ele começou no arquivo. Então IPTU, financeiro, consultor de locação e,

atualmente, atua como diretor da construtora Imbrasil, que faz parte do grupo Veneza.

A Marlene trabalhou durante 10 anos em uma loja no

shopping, sempre lidando com vendas. Certo dia, essa

loja precisou fechar, e, assim que o Otavio ficou sabendo,

logo ligou para a Marlene oferecendo uma oportunidade

de emprego. Estar na Veneza para ela foi uma grande

superação, pois era uma área totalmente diferente da

qual atuava. Mas com a graça de Deus, superou os seus

limites e hoje está muito feliz aqui.

Em 2018, Sergio, que não atuava mais no meio

esportivo e estava trabalhando em uma loja de persianas,

Deus abençoe a todos!!!

foi convidado pela Priscila para atuar na Veneza como consultor de Imóveis.



V   E   N   E   Z   A
A   n   i   v   e   r   s   á   r   i   o

Na semana do dia 05 de maio nós celebramos, juntamente com nossos
clientes, os 40 anos da Veneza Imóveis. Tivemos decoração de aniversário,
docinhos, muita animação e alegria de todos os envolvidos.

Agradecemos a participação de todos que tornaram essa semana de
comemorações tão incrível e memorável.



V   E   N   E   Z   A
A   n   i   v   e   r   s   á   r   i   o



M    A    I    O
A  n  i  v  e  r  s  a  r  i  a  n  t  e  s

09 de maio:   Cecilio

10 de maio:   Janielle 15 de maio:   Edna

03 de maio:   Taciana

27 de maio:   Pamela 28 de maio:   Marlene

02 de maio:   Natal



J   U   N   H   O
A  n  i  v  e  r  s  a  r  i  a  n  t  e  s

01 de junho: Otavio Scandelae 03 de junho: Jacqueline 05 de junho: Carol Ramos

08 de junho: Patricia 08 de junho: Priscila 16 de junho: Ed

16 de junho: Paula 17 de junho: Erica 23 de junho: Larissa



C  O  L  A  B  O  R  A  D  O  R  E  S
N    o    v    o    s

Olá! Eu me chamo Natalicio, tenho 22
anos, estou cursando transações imobiliárias no
IHEL e eu sou o novo colaborador da Veneza.

No meu tempo livre eu gosto de andar de
bicicleta, acampar, fazer churrasco e fazer
trilhas. E meus maiores sonhos são de ver a
minha família bem e feliz.

Olá! Eu me chamo Lucas, tenho 23
anos, estou estudando ciências contábeis
na UEL e eu sou o novo colaborador da
Veneza.

Em meu tempo livre eu gosto de
cozinhar, namorar, ler e assistir Netflix.

Meus maiores sonhos são de adquirir
minha independência, me formar e fazer
faculdade de Marketing.

Olá! Eu me chamo Vanessa, sou
formada em administração e técnico em
contabilidade.

Meus maiores hobbies são assistir
filmes, fazer artesanato, viajar e caminhar
com meus cachorros.

Meu maior sonho é de conhecer o
Japão.



C  O  L  A  B  O  R  A  D  O  R  E  S
N    o    v    o    s

Olá! Eu me chamo Denise, sou formada
em administração e sou a nova colaboradora
da Veneza.

Em meu tempo livre eu gosto de dançar,
bordar e ler. Meus maiores sonhos são de
adquirir a minha própria casa e meu carro e
obter reconhecimento profissional.

Olá! Eu me chamo Sueli, sou formada
em secretariado executivo na UEL e sou a
nova colaboradora da Veneza.

Em meu tempo livre eu gosto de
cozinhar, ir à igreja, ir ao cinema, cuidar e
passar tempo com a minha família.

Meus maiores sonhos são de ver minha
família feliz, de ser considerada uma pessoa
do bem, receber reconhecimento
profissional e conhecer Dubai.

Olá! Eu me chamo Luís Gustavo, tenho
21 anos, estou cursando Letras na UEL e eu
sou o novo colaborador da Imobcor.

Em meu tempo livre eu gosto de ler,
ouvir música, assistir filme e viajar.

Os meus maiores sonhos são de ter
sucesso profissionalmente e adquirir
bastante conhecimento em meu curso,
estudar fora (em uma pós, mestrado, etc.),
ter uma família, ir para a Europa e conhecer
o mundo.



C  O  L  A  B  O  R  A  D  O  R  E  S
N    o    v    o    s

Olá! Eu me chamo Felipe, tenho 21 anos
e eu sou o novo colaborador da Veneza.

Eu gosto de ficar em casa jogando,
curtindo a minha família, fazer churrasco e
sair com meus amigos.

Meus maiores sonhos são de deixar
minha família feliz e ser feliz.

Olá! Eu me chamo Bruna, tenho 25
anos, sou formada em técnica em
edificações e paisagismo e sou a nova
colaboradora da Veneza.

Meus hobbies são assistir filmes e
séries, ler, sair com a minha família, viajar e
cozinhar.

Meus maiores sonhos são conquistar a
minha casa própria e estudar arquitetura na
universidade de Catalunha.

Olá! Eu me chamo Maria Cristina, e
sou a nova colaboradora da Veneza.

Em meu tempo livre eu gosto de ir
para a chácara, passear, fazer churrasco,
ouvir música e viajar.

Meus maiores sonhos são de ter uma
casa na chácara, de adquirir um carro novo,
de conseguir ajudar meu filho e de
conhecer a Espanha.




