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Fabricante de produtos
de limpeza investe
R$ 5 milhões na criação
de instituto social

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

A Bombril, empresa fundada
em 1948 por Roberto Sampaio
Ferreira, inaugurou ontem o
Instituto Roberto Sampaio Fer-
reira (IRSF), organização da so-
ciedade civil de interesse públi-
co (OSCIP) que irá atuar como

braço para ações de sustentabi-
lidade e responsabilidade social
na empresa, como explica Alice
Ferreira, nora do fundador da
Bombril e idealizadora do IRSF.

Qual será o papel do instituto?
Ele tem três pilares que serão se-
riamente obedecidos — susten-
tabilidade, parte social e preser-
vação da história da empresa. A
capacitação profissional das
pessoas será realizada pela Casa
Bombril, um espaço inovador de
aperfeiçoamento profissional

em serviços domésticos, que faz
parte do instituto.

Como se dará essa capacitação?
Temos o objetivo de valorizar a
mulher em todos os setores.
Queremos que a empregada do-
méstica tenha um currículo de
vida, o que proporcionará uma
melhoria social ao país que hoje
sofre com o apagão da mão de
obra e a baixa qualificação.

Quantos cursos serão
oferecidos?

Ao todo serão cinco módulos,
sendo um básico e quatro espe-
cíficos. Todos eles gratuitos. O
intuito é que as mulheres façam
todos e recebam um diploma no
final. Inicialmente, vamos ca-
pacitar 200 mulheres.

Quanto a Bombril está
investindo para abrir o IRSF?
O instituto inicia seu primeiro
ano com uma doação da Bom-
bril no valor de R$ 5 milhões.
Também deveremos contar com
doações de parceiros. ■

Casa Bombril capacitará domésticas
ENTREVISTA ALICE SAMPAIO FERREIRA Idealizadora do Instituto Roberto Sampaio Ferreira (IRSF)
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No Japão, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko visitaram ontem um abrigo para incentivar os cerca de 300 desabrigados
em consequência do terremoto seguido de tsunami acontecidos em 11 de março. Em Tóquio, o casal conversou com várias
vítimas da tragédia. Trata-se de uma visita inédita e que demonstra a gravidade da situação pela qual o Japão está passando.
Ao mesmo tempo, era divulgada no país a notícia de que serão desativados quatro reatores atômicos da usina de Fukushima
Daiichi, que motivou uma crise nuclear pós-tsunami. Há informações de que o número de mortos já ultrapassou 28 mil.

CASAL REAL JAPONÊS VISITA DESABRIGADOS DO TERREMOTO SEGUIDO DE TSUNAMI

“É nossa
obrigação
levantar a
autoestima
das pessoas
para elas se
sentirem úteis
e felizes”

Divulgação

Hong Kong inaugura o maior hotel do mundo
Vista geral da recepção do Hotel Ritz-Carlton,
no Centro de Comércio Internacional (ICC), em Hong Kong,
inaugurado ontem. Trata-se do maior hotel do mundo,
ocupando 102 dos 118 andares do edifício. O hotel
recém-inaugurado está situado no igualmente maior
arranha-céu da cidade e oferece vistas panorâmicas
sobre o internacionalmente famoso Victoria Harbour.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 11.
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