Salvador é capital nordestina com maior número de lojas Drogasil
Rede de farmácias abriu sua 36.ª unidade em Salvador, a 51.ª na Bahia
A Drogasil, que faz parte da RD, maior rede de farmácias do Brasil e da América
Latina, abriu na última sexta-feira sua 36.ª loja em Salvador, na Rua Raul Leite,
n.º 24 e 34, Bairro Vila Laura, Cidade de Salvador. A Bahia é o Estado do Nordeste
com maior número de unidades da Drogasil. Desde 2012, data da primeira
inauguração, foram abertas 50 lojas, das quais 35 na capital.

No primeiro semestre, a Drogasil abriu sete filiais em Salvador e, até o fim do ano,
abrirá mais quatro na cidade, chegando ao total de 55 unidades no Estado. Além
disso, serão abertas mais de 40 vagas de trabalho para toda a Bahia. Hoje, a
Drogasil emprega mais de 850 pessoas São contratados farmacêuticos formados,
com CRF ativo, e atendentes, maiores de 18 anos, com ou sem experiência anterior.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo site www.vagas.com.br/drogasil.
“Nossas redes têm inaugurado em média 20 lojas por mês em todo o Brasil, e o
Nordeste é uma das regiões que mais recebem investimentos da nossa empresa”,
afirma o presidente da rede, Marcilio Pousada. A RD, que reúne as farmácias
Drogasil e Droga Raia, é a primeira colocada do varejo farmacêutico no ranking da
Associação Brasileira de Farmácias (Abrafarma) em número de unidades e
faturamento. Somadas, as duas redes possuem mais de 1.700 filiais em todo o País
e apresentam faturamento bruto de R$ 3,8 bilhões. Além das unidades, a empresa
tem um Centro de Distribuição em Salvador com mais de 8 mil metros quadrados.

Os horários de funcionamento e os endereços das lojas podem ser encontrados no
site www.drogasil.com.br, pelo ícone “Nossas Lojas”.
Sobre a Drogasil – Criada em 1935, a partir da fusão de duas pequenas redes de farmácias
(Drogaria Bráulio e Drogaria Brasil), a Drogasil é uma das bandeiras da RD. Com mais de 900 lojas,
atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. www.drogasil.com.br
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