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LEI Nº 4392, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA VIA
PÚBLICA PROJETADA “D” NO LOTEAMENTO
HORTS WALDRAFF II

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou  o PROJETO LEI Nº 6/2014, de autoria do Vereador
ALTAIR LOURENÇO DE SOUZA, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Fica denominada de JOÃO SCHROH a Rua Projetada
“D” no Loteamento Horts Waldraff II, Distrito de São Cristóvão.

Art. 2º Faz parte integrante desta Lei o ANEXO I.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 30 de abril de 2014.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

JOÃO SCHROH

Não sabemos com certeza onde João Schroh “O Carroceiro”
nasceu, mas segundo historiadores, existe uma grande possibilidade de ser
natural da Vila Vollmer, na área do Rio Volga próximo a Saratov, Rússia,
onde o primeiro colono de sobrenome Schroh, Lorens, foi assentado em
1766. Segundo genealogistas, somente encontra-se Schrohs na Vila
Vollmer, a vila de Lorenz Schroh, e depois em vilas próximas como
Seewald, Schulk e Kamenka.

Baseado em fatos e historias, qual seria a verdadeira história
de nosso antepassado, João Schroh?

Algumas coisas nós conhecemos e outras somente podemos
imaginar.

A história a seguir é baseada em documentos, relatos de
pessoas próximas e colaborações de genealogistas brasileiros, argentinos,
canadenses e americanos. Acreditamos que nossa história seja mais ou
menos como descrevemos a seguir.

João Schroh nasceu em 15 de Agosto de 1886 na Vila Vollmer,
próximo de Saratov, na Rússia. Ele é filho de Johnnes e Margaretha e
tetraneto de Lorenz Schroh, um dos fundadores da Vila Vollmer.

Em casa junto com seus pais e irmãos, o alemão era o único
idioma usado, apesar de seus costumes dentro da Vila Vollmer terem
sofrido certa influência do povo russo.

Na verdade, os colonos da época de Lorenz Schroh
(1728-1796) falavam um dialeto alemão chamado de “Hunrückisch”, que era
o dialeto comumente falado na região de Hunsrück, Rheinland e Pfalz, o
qual tem certa semelhança com o alemão oficial falado hoje na Alemanha.

Mas na época de João Schroh, fins do século 19, a influência
dos russos que viviam em Saratov e regiões próximas também agregou
novas palavras além de sotaque próprio aos alemães-russos.

João Schroh cursou a escola básica, que existia na Vila
Vollmer, onde também aprendeu o idioma russo. Além do dialeto alemão,
que era usado em casa, ele falava russo, que aprendeu na escola.

Como todos os colonos, João aprendeu com seu pai as tarefas
do dia-a-dia. Eles tinham criações de ovelhas, cavalos, galinha, porcos e
algumas atividades do campo, como cultivar grãos e principalmente o trigo.
Aprendia-se, também, a efetuar consertos em suas carroças e a fabricar
algumas ferramentas.

Ele cresceu vendo seus parentes e amigos indo embora de
sua cidade natal. As cartas desses emigrantes chegavam contando suas
experiências em viver em outro país. Somavam-se a isso, as vantagens
oferecidas aos colonos pelo governo do país de destino.
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Sua Vila estava esvaziando muito rapidamente e isso fazia
com que o jovem João Schroh também pensasse em procurar uma nova
terra para morar.

O que fez o jovem João decidir-se definitivamente foi quando a
partir de 1904 o exército russo estava convocando os jovens de 19 anos de
idade para lutar na “Guerra Russo-Japonesa”. João estava já com 18 anos
de idade e poderia ser convocado.

Para auxiliar na Guerra, além dos jovens, o exército requisitava
os cavalos e mantimentos que eram pagos, mais deixava toda a população
local com falta de suprimentos e as vilas sentiam dificuldades para
conseguir alimentos e cavalos para os trabalhos, o que prejudicava ainda
mais a economia local.

João Schroh tinha tios e primos que estavam vivendo na
Argentina e no Brasil, onde eles faziam parte de comunidades ou colônias.
Esses parentes, quando tomaram conhecimento dos problemas existentes
na Rússia convidaram os demais que ainda permaneciam na vila para
também virem a trabalhar em suas terras.

Agora, só seria uma questão de tempo e de se organizar,
juntar um dinheiro, fazer as malas e partir. Mas, nada estaria perfeito se ele
não levasse a garota que ele havia escolhido para sua companheira,
Barbara.

João e Barbara casaram-se em 1912 na igreja católica Vila
Vollmer. Ele estava com 26 anos de idade e ela tinha pouco mais de 16
anos de idade. Era um casamento somente para marcar o compromisso,
pois poucos dias  depois, João saiu em sua aventura de dar a volta no
mundo cruzar o Oceano Atlântico. Barbara permaneceu na casa de seus
pais esperando que João se estabelecesse nas novas terras para somente
depois ela ir atrás de seu amado.

João Schroh saiu de Vollmer e foi para Saratov de trem. Dali
segue viagem para Moscou e depois pegou outro trem em direção a Libau
(hoje Liepãja), cidade portuária do Mar Báltico, na região conhecida como
Kurlyandiya, na Letônia, país vizinho da Rússia, que fazia parte do Império
Russo. A viagem, toda feita por trem deve ter tomada uns 7 a 10 dias,
considerando as paradas normais nas estações e a troca de comboio em
cada trecho. 

João não fez essa viagem sozinha. Existiam outros colonos da
mesma região que partiram juntos cm ele.

Em Libau, a primeira providência foi fazer seus documentos
para a viagem. Era 18 de Outubro de 1912 quando o passaporte foi emitido.
Essa data era representada no calendário Juliano, que era usado pelos
russos, devido à influência da Igreja Católica Ortodoxa. No nosso calendário
Gregoriano, representava o dia 31 de outubro de 1912.

João Schroh desembarcou em Buenos Aires dia 7 de
Dezembro de 1912 (pelo calendário Gregoriano). Foram 38 dias de viagem
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de navio. Contando o tempo desde sua partida de Vollmer, já haviam se
passado quase dois meses.

Mas, seu destino não era Buenos Aires e sim uma colônia
chamada de Terceira ou Aldeia Santa Maira (Heilige Marie) em alemão),
próximo a capital Buenos Aires. Essa Colônia havia sido criada em 1887 (25
anos antes), quando 24 colonos alemães-russos foram assentados na
região, com apoio do governo da Argentina, em terra doadas por um
fazendeiro.

Entre os colonos da Aldeia Santa Maria, estava Joseph
Schroh, casado com a Katherina Sauer, um tio idoso seu, que vivia com
seus filhos em um pedaço de terras que produziam principalmente trigo,
leite e seus derivados. Havia muito trabalho nessas e qualquer mão de obra
era sempre bem-vinda.

Entretanto, João Schroh tinha um sonho maior. Ele não queria
ser empregado. Ele desejava trabalhar e adquirir terras, assim como seus
antepassados fizeram quando se estabeleceram em terras longes das suas.

A Argentina, naquela época, não estava permitindo negociação
de terras com descendentes de alemães-russos ou com novos colonos, o
que causou certa frustração em João. Mas, como havia gasto muito dinheiro
em sua viagem, necessitava se submeter aos trabalhos existentes na
região.

João Schroh trabalhou para seus parentes e chamou a esposa
Barbara para vir se encontrar com ele na Argentina.

Em 10 de Maio de 1914, Barbara partiu ao encontro de seu
marido, seguindo o mesmo caminho que João havia feito há quase dois
anos antes. Chegou em Buenos Aires em 23 de junho de 1914, aonde João
lhe esperava.

No inicio de 1916, o casamento de João e Barbara traz frutos.
Barbara descobre que está grávida e João percebe que alguma coisa deve
ser feita, mais anda não havia um plano confiável de futuro. 

João, em contato com outros parentes, descobre que no Brasil
não havia qualquer impedimento para aquisição de terras. Existiam outros
primos dele morando no Brasil e que poderiam ajuda-lo. Esses primos
estavam assentados na colônia da Lança da cidade de União da Vitória, em
região onde somente existiam alemães-russos. 

Como Barbara estava grávida, esperam o filho nascer para
somente depois partir nessa nova empreitada. Jorge nasceu em Junho de
1916. Barbara estava bem e o casal e seu filho recém-nascido, não
precisavam esperar para seguir seus planos.

Era 10 de julho de 1916 quando atravessaram o Rio da Prata.
Chegaram ao Rio Grande do Sul pelo oeste. Tomaram um trem em direção
à cidade Porto Alegre e permaneceram ali por alguns dias. Nesta cidade
registraram o recém-nascido Jorge como se ele tivesse nascido ali na data
de três de Agosto de 1916.
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Após algum tempo, seguirem para Curitiba, onde se
encontraram com um primo deles que lhes ajudou a conseguir um local para
morar em União da Vitória, mais para o oeste, às margens do Rio Iguaçu.
Nesta cidade, João poderia encontrar emprego com facilidade, por ser uma
região rica em madeiras nobres, que estava crescendo devido o
estabelecimento de madeireiras, marcenarias e carpintarias.

Quando João e Barbara foram morar na comunidade da lança,
próximo de Porto União, cidade que acabara de ser criada pelo
desmembramento de União da Vitória. Logo eles descobriram que em
pouco tempo chegaria um novo herdeiro. O segundo filho, uma menina
nasceu em 23 de Abril de 1917 e recebeu o nome de Catarina.

Seu terceiro filho, José, nasceu em 31 de Janeiro de 1919,
mas João e Barbara já haviam se mudado para uma casa mais próxima do
centro de União da Vitoria, porém como o serviço estava muito difícil, João
foi trabalhar temporariamente em Cruz Machado. Casal e três filhos
mudaram-se e tentaram se estabelecer naquela cidade. O quarto filho,
Marcos, nasceu em 4 de Setembro de 1921 em Cruz Machado – PR.

Foram tempos difíceis, até que tomaram a decisão de retornar
a União da Vitória. Era 1924 e Barbara estava grávida novamente. João
fazia carretos de carroça para pessoas de toda a região.

A família foi crescendo, agora ao todo eram nove filhos, João
Schroh Filho, nasceu em 7 de novembro de 1924, Rosa nasceu em 29 de
Maio de 1927, Otília nasceu em 7 de setembro de 1928, Verônica, nasceu
em 29 de Fevereiro de 1932 e Pedro, nasceu em 7 de Fevereiro de 1941.

João, em casa, mesmo com seus filhos falava somente em
dialeto alemão. Todos eles aprenderam português somente depois que
entraram na escola primaria. Para falar com brasileiros, João falava em
português carregado de forte sotaque espanhol.

Para sustentar a família, João trabalhava de carroceiro. Ele
fazia carretos, transportando mercadorias que chegavam pelo porto, onde
as barcaças ancoravam no Rio Iguaçu.

Seus filhos menores acompanhavam e auxiliavam cuidando do
trato dos cavalos e ajudando a amarrar as barricas na carroça, pois cumpria
corretamente a Lei nº 153, aprovada pela Câmara Municipal, sendo ele
possuidor de Carta de Habilitação a condutor de “Carroça”.

João Schroh e seus familiares sempre estavam presentes nos
grandes eventos da nossa querida terra, participando e colaborando para a
evolução e crescimento. 

Com “A CRÔNICA DO SERTÃO PARANAENSE” por Jorge
Will Sênior, aonde destaca que em 21.11.1928, João Schroh e outros
nobres moradores desta querida terra, participaram da montagem e fizeram
funcionar o 1º rolo-compressor, movido com fogo, água e vapor dando
inestimável impulso ao serviço público, pois nas rodas de sua carroça não
só levava as mercadorias, mais transportavam informações, amizades,
companheirismo e muito respeito pelo povo que recebeu ele e sua família,
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dando-lhe oportunidade de crescer e viver os sonhos que tanto ele buscava
em novas terras, que acabou encontrando na maravilhosa União da Vitoria.

Aqui João e Barbara criaram seus filhos e morreram. João
Schroh faleceu no dia 25 de Dezembro de 1965, aos 79 anos de idade, em
sua casa na Rua Desembargador Costa Carvalho, centro de União da
Vitoria, deixando inúmeros descendentes, ultrapassando os 300,
espalhados nos mais diversos bairros de União da Vitoria e Porto União,
bem como em outras terras deste Brasil.

Os descendentes de João e Barba realizam anualmente
encontro da Família Schroh, sempre em União da  Vitória, local escolhido
por João e Barbara como sua terra.


