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Bunge vai investir R$ 500 milhões no Rio

Companhia vai construir um novo moinho para processar farinha de trigo no país

Daniela Barbosa, de 

São Paulo - A Bunge anunciou que vai investir 500 milhões de reais para construção de uma nova

unidade processadora de farinha de trigo no Rio de Janeiro.

Segundo a companhia, a unidade, localizada em Duque de Caxias,  integrará o atual moinho

Fluminense e o centro de distribuição Rio, que serão transferidos para um único local.

"O trigo está no DNA da Bunge e é uma das prioridades estratégicas da empresa no Brasil e no

mundo. Por isso, estamos dando continuidade ao plano de fortalecimento desse negócio no mercado

brasileiro", disse Filipe Affonso Ferreira, vice-presidente de alimentos & ingredientes da Bunge Brasil,

em comunicado.

De acordo com o executivo, o novo moinho  poderá moer mais de 600.000 toneladas de trigo por ano, o

que representa um aumento de mais de 50% sobre o que vem sendo processado atualmente no

moinho Fluminense.

Aquisições

Em dezembro do ano passado, a Bunge comprou o moinho Vera Cruz, em Minas Gerais. A aquisição,
segundo a companhia, fazia parte de um plano de investimentos, que previa também a ampliação e

melhora da produtividade das unidades e logística de distribuição da empresa.

A Bunge é a maior produtora de farinha de trigo do país, com moagem de mais de 1,5 milhões de

toneladas por ano. Desde 1905, a companhia investe neste mercado no Brasil.

Atualmente, a Bunge conta com sete moinhos de trigo localizados em diferentes regiões do país:

Suape (PE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Santa Luzia (MG), Tatuí (SP), Santos (SP) e Ponta

Grossa (PR).

Na cidade de Contagem (MG), a empresa possui também uma unidade de mistura e empacotamento

de farinha de trigo, que passou a trabalhar em conjunto com o Moinho Vera Cruz.
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