RaiaDrogasil doa R$ 5 milhões ao Movimento Unidos pela Vacina
Aporte é destinado ao aparelhamento do SUS em mais de 100 municípios
brasileiros, para apoiar o combate à covid-19

A RD - RaiaDrogasil anunciou, nesta sexta-feira (09), a doação de R$ 5 milhões
para o Movimento Unidos pela Vacina, que apoiará o aparelhamento do SUS
em todo o Brasil. A doação da empresa será direcionada a mais de 100 municípios
brasileiros onde a RD possui lojas.
O Movimento Unidos pela Vacina tem duas frentes de trabalho: a frente
operacional que auxilia o governo federal na aquisição de vacinas e o apoio às
prefeituras locais para aparelhar o SUS. A RD está atuando nesta última frente. A
rede mapeou as necessidades de todos os municípios do país onde possui lojas e
está selecionando mais de 100 cidades para as quais destinará a doação.
“É fundamental que a iniciativa privada se solidarize com a nação e ofereça ao
poder público toda a ajuda que puder na missão de salvar vidas. Desde o ano
passado, estamos atuando em diferentes frentes de investimento social. O cuidado
integral com a saúde e o bem-estar das pessoas faz parte da nossa missão e é o
legado que queremos deixar para o futuro. Não estamos medindo esforços para
apoiar o País em tudo o que estiver ao nosso alcance neste momento tão crítico
da pandemia”, afirma Marcílio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.
Além desta doação, em 2020 a RaiaDrogasil destinou mais de R$25 milhões em
doações pelo Fundo Todo Cuidado Conta, criado pela empresa para o combate à
covid-19. As doações do Fundo Todo Cuidado Conta foram direcionadas a 51
hospitais do interior do Brasil e os resultados da ação estão no site
www.todocuidadoconta.com.br.
Este ano, a empresa realizou uma doação de R$ 2 milhões ao Instituto Butantã,
em fevereiro, para apoiar a construção da nova fábrica de vacinas, em São Paulo.
A ação somou-se a outras captações da iniciativa privada, para reforçar a
produção de imunizantes contra a covid-19 no País.

A rede também concretizou uma 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.
E além disso, a RD fez mais outras duas doações e R$ 100 mil cada uma. A
primeira direcionada ao Instituto Nova Amazônia e para o Time do Bem Manaus,
instituições que atuam no apoio a médicos e hospitais que estão na linha de frente
do combate ao coronavírus. E a segunda para a Santa Casa de Araraquara, para
a compra de materiais hospitalares, medicamentos, além de itens de proteção à
equipe de atendimento, como máscaras e luvas.
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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