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Agronegócio

Apesar das diﬁculdades iniciais Belmocana gera empregos e renda
Fotos: Euclides Staub/JI

Moenda de cana, movida por tração animal, falquejada pelos pioneiros - ao lado da moenda moderna
Belmonte
elmocana é a agroindústria que resistiu às
diﬁculdades, e é a única do
gênero que gera emprego e
renda no município, as
demais foram vencidas
pelas diﬁculdades operacionais ou ﬁnanceiras.
Localizada às margens
da SC 493 – K7, na entrada
da cidade, produz açúcar
mascavo, melado batido,
licor, graspa e cachaça. Cinco diaristas cultivam os 14
hectares de cana-de-açúcar
plantados e auxiliarem na
moagem para a obtenção
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da garapa, matéria prima
dos produtos industrializados pela Belmocana.
Segundo o sócio proprietário, Aurélio Piaceski, a
agroindústria opera 11
meses por ano e produz em
média 500 quilos de açúcar
mascavo e mil litros de
cachaça por semana, além
de licores, melados e graspa, conforme as necessidades do mercado. Destacou
ainda a importância do
bagaço de cana como
ração, na forma de silagem,
para o gado de corte e leiteiro.

Para o gerente Piaceski,
o êxito da Belmocana está
alicerçado na orientação
técnica do Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) e a inspeção sanitária
do município. “O apoio
re ce bido viabilizou a
comercialização dos nossos produtos na região e
até para outros estados”.
Ressaltou. Também conta
que a tradição polonesa despertou a vocação para
fabricar a própria bebida
na região. Disse que, assim
como os italianos tem a

Batedor de melado

vocação do fabrico do
vinho, os alemães da cerveja, os poloneses são hábeis
fabricantes de graspa. Vale
lembrar que em meados do
século passado houve
migração maciça de descendentes poloneses para a
região, procedentes de Casca-RS.

Aurélio Piaceski em frente ao alambique destilador

