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Alambiques, etc.)

  
MUNICÍPIO: Santa Terezinha

Denominação do Local: Invento utilizado para descascar a semente de tatarca (semente utilizada 
para produzir pratos típicos Ucranianos).

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Celestino Valdelino Jurazek. Estrada Geral Rio da Anta.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Ano  de  Construção:  O  Senhor  Celestino  não  sabe  imforma  a  data  exata  que  construiu  seu 
invento,foi entre 1999 e 2000.

Endereço de Localização do Imóvel: Propriedade do Sr. Celestino Valdelino Jurazek. Estrada Geral 
Rio da Anta.

Importância do Imóvel para a Coletividade: Por a Tatarca ser uma comida típica do local, e não 
haver um equipamento apropriado para o seu descascamento, este invento do Sr. Celestino, tem para 
a comunidade, muita importância, possibilitando assim menos desperdício do alimento.

Breve Histórico do Imóvel: Levou mais ou menos 20 anos para ser construído, pois não dedicava 
seu tempo somente para a construção, hoje é um beneficio para o povo, pois não existia outro antes, 
as pessoas vem de muito longe até o descascador, e agradecem muito ao Sr. Celestino. Para sua 
construção foi utilizado, madeira, latas, tambor, pregos, correia, motor, tudo reciclado.

Uso Original do Imóvel: Descascador de Tatarca.

Uso Atual do Imóvel: Descascador de Tatarca. Preservar esse descascador é muito importante, pois 
não existe outro invento na região que desempenhe essa função com tanta perfeição.

Proposta de Uso para o Imóvel: Descascador de Tatarca. 
Estado de Conservação Atual  do Imóvel:  da maneira que foi  construída,  encontra-se em bom 
estado.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Não houve 
reforma.

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  este  equipamento  foi  um  invento  do  Sr. 
Celestino  Valdelino  Jurazek.  A  idéia  para  aconstrução  se  deu  da  dificuldade  encontrada  pelos 
moradores  da  região,  que  tinham que  levar  suas  sementes  para  outras  comunidades  para  serem 
descascadas. Isso era muito difícil e de um custo elevado, o que quase não compensava. Por isso 
esse invento veio facilitar muito a vida dessas pessoas.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Cleia Schwetler Fernandes

Data de Preenchimento do Formulário: 23/05/2006


