RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/ME nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO
RAIA DROGASIL S.A. (“RD”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme
aprovado pelo seu Conselho de Administração, doou nesta data a quantia de R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais) para auxílio no combate a pandemia do COVID-19, como parte do
fundo “Todo Cuidado Conta” instituído pela RD.
Esses recursos foram aportados no veículo “Fundo Emergencial para Saúde – Coronavírus Brasil”,
que é gerido pela Sitawi Finanças do Bem (CNPJ/MF nº 09.607.915/0001-34), organização da
sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, que deverá repassá-los e prestar contas de
sua utilização em conjunto com a RD.
O objetivo do projeto é apoiar 50 hospitais de referência, sem fins lucrativos, que atendam ao SUS
(Sistema Único de Saúde) e que se localizem preferencialmente em pequenas e médias cidades fora
dos grandes centros para as quais o vírus esteja começando a se alastrar. Juntos, esses hospitais
atendem gratuitamente a dezenas de milhões de pessoas que vivem nessas regiões. O projeto visa
também deixar um legado que possa contribuir com a saúde na região mesmo após a contenção da
pandemia.
A seleção inicial de instituições e dos projetos será feita com a consultoria técnica do Instituto para
o Desenvolvimento do Investimento Social – IDIS, ficando as decisões sobre as doações a cargo do
comitê gestor do programa, que incluirá conselheiros e executivos da RD, profissionais do IDIS e
especialistas independentes.
A escolha dos hospitais a serem beneficiados será feita a partir de critérios técnicos, que consideram
a vulnerabilidade social do município, dados epidemiológicos sobre o COVID-19 na região, a
estrutura de saúde existente e a capacidade da instituição de impactar positivamente a saúde da
população por meio da utilização desses recursos.
Os primeiros beneficiários serão o Hospital e Pronto Socorro Platão Aristóteles Araújo e o Hospital
e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, ambos por meio da Associação Brasileira de
Enfermagem – Seção Amazonas, no total de R$ 500 mil, bem como a Santa Casa de Araçatuba (SP),
que também receberá R$ 500 mil. Esses recursos serão utilizados para a compra de equipamentos
hospitalares como respiradores e desfibriladores, e também de proteção individual, tais como
máscaras, luvas e aventais.
Por fim, a RD buscará também alavancar sua capilaridade para ampliar o apoio às entidades
beneficiadas por meio do envolvimento dos nossos gerentes de lojas e farmacêuticos em cada
região.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Eugênio De Zagottis
Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores

RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/ME No. º 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
PUBLICLY HELD COMPANY
MARKET ANNOUNCEMENT
RAIA DROGASIL S.A. (“RD”), informs its shareholders and the market in general that, as per approval
by our Board of Directors, we have donated on this date the amount of R$ 25,000,000.00 (twentyfive million reais) to support the fight against the COVID-19 pandemic in Brazil, as part of the “Todo
Cuidado Conta (Every Care Counts)” grant instituted by RD.
This amount has been capitalized on the “Fundo Emergencial para Saúde – Coronavírus Brasil” fund,
which is managed by Sitawi Finanças do Bem (CNPJ/MF nº 09.607.915/0001-34), a non-profit civil
society organization of public interest, which shall forward the resources and account for its use to
RD.
The goal of the project is to support 50 non-profit hospitals that serve SUS, Brazil’s publicly funded
health care system, and are preferably located in small and medium-sized cities outside large urban
centers to which the virus is beginning to spread. Together, these hospitals serve tens of millions of
people living in these regions, free of charge. The project also seeks to leave a legacy that can
contribute to health in each region, even after the pandemic is contained.
The initial selection of institutions and projects will be carried out with the technical consultancy of
the Institute for the Development of Social Investment – IDIS, with decisions on donations being the
responsibility of the program's managing committee, which will include directors and executives
from RD, IDIS professionals and independent experts.
The choice of hospitals to be benefited will be based on technical criteria, which take into account
the municipality's social vulnerability, epidemiological data on COVID-19 in the region, the existing
health infrastructure and the institution's capacity to positively impact the population's health
through the use of these resources.
The first beneficiaries will be the Hospital e Pronto Socorro Platão Aristóteles Araújo and the Hospital
e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, both through the Brazilian Nursing Association –
Amazonas Section, totaling R$ 500,000.00 (five hundred thousand reais), as well as the Santa Casa
de Araçatuba (SP), which will also receive R$ 500,000.00 (five hundred thousand reais). These
resources will be used to purchase hospital equipment such as ventilators and defibrillators, as well
as individual protection equipment, such as masks, gloves and aprons.
Finally, RD will also seek to leverage its capillarity to extend the support to the beneficiated entities
through the involvement of our store managers and pharmacists in each region.
São Paulo, May 15th, 2020.
Eugênio De Zagottis
Investor Relations Vice President

