RaiaDrogasil doa R$ 1 milhão ao projeto Salvando Vidas,
para o combate à pandemia
Campanha do BNDES visa ajudar Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
de todo País
A RD – RaiaDrogasil S.A. realizou, nesta sexta-feira (26), por intermédio da Sitawi
Finanças do Bem, a doação de R$ 1 milhão ao projeto Salvando Vidas, criado pelo
BNDES em parceria com Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas (CMB), para combate à pandemia. O valor será
direcionado à compra de EPIs para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de todo
País.
O apoio ao projeto Salvando Vidas integra uma série de iniciativas realizadas pela
RaiaDrogasil desde o começo da pandemia, que já totalizam doações de mais de
R$ 26 milhões. Somente em 2021, a empresa doou R$ 2 milhões à nova fábrica
de vacinas do Instituto Butantan, em São Paulo; R$100 mil para apoio no combate
à uma nova onda da pandemia provocada pela Covid-19, em Araraquara; e R$100
mil para apoio na compra de cilindros de oxigênio e à implantação de mini-usinas
para a produção de oxigênio em Manaus.
Já em 2020, como parte das ações do Fundo Todo Cuidado Conta, criado pela
RaiaDrogasil para o combate à covid-19 no interior do País, foram destinados mais
de R$ 25 milhões para 51 hospitais de todo o Brasil. Os detalhes das ações podem
ser conferidos no site www.todocuidadoconta.com.br.
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011,
após a fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 200 anos de história
no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “cuidar de perto da saúde
e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, a empresa possui
mais de 2.300 lojas em 24 Estados.
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