RaiaDrogasil doa R$ 25 milhões para o combate
à covid-19 no interior do Brasil
O fundo Todo Cuidado Conta beneficiará cerca de 50 hospitais
de referência, com foco em cidades médias e pequenas em todo o País
A RD – Raia Drogasil S.A. anuncia a criação do fundo Todo Cuidado Conta para
apoiar a sociedade brasileira no combate ao novo coronavírus (covid-19), por meio
da doação de R$ 25 milhões pela empresa.
Esses recursos foram aportados no veículo “Fundo Emergencial para Saúde –
Coronavírus Brasil”, que é gerido pela SITAWI Finanças do Bem, e serão
destinados para cerca de 50 hospitais de referência, sem fins lucrativos e que
atendem ao SUS em todo o País, com foco em pequenas e médias cidades fora
dos grandes centros. Juntos, esses 50 hospitais atendem gratuitamente a uma
população de mais de 14 milhões de pessoas que vive nessas regiões.
"O novo coronavírus começou a se propagar nas grandes capitais, mas hoje
começa a se alastrar para o interior do Brasil, chegando a locais nos quais a
infraestrutura de saúde é mais limitada. Queremos contribuir com a criação de um
cinturão de proteção para o combate ao vírus nessas regiões, e ao mesmo tempo,
deixar um importante legado de saúde que possa seguir fazendo diferença mesmo
após a contenção da pandemia”, diz Marcílio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.
O fundo Todo Cuidado Conta terá a consultoria técnica do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social – IDIS. A escolha dos hospitais e projetos
beneficiados será feita por um comitê gestor do programa que incluirá
conselheiros e executivos da RaiaDrogasil, 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 a 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. Caberá à SITAWI destinar os recursos e, em
conjunto com a RD, prestar contas da sua posterior utilização.
Os primeiros beneficiados 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, 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 seus gerentes e
farmacêuticos em cada região.

Outras Ações
Além da criação do fundo Todo Cuidado Conta, a RaiaDrogasil vem adotando uma
série de ações de apoio à população. A empresa doou 10 mil caixas de
medicamentos destinados ao combate da covid-19 ao Sistema Único de Saúde no
Estado de São Paulo. Também doou R$ 500 mil reais para o Fundo Social de
Solidariedade de São Paulo para compra de cestas básicas e 100 mil máscaras
para a Prefeitura de Belém para uso em hospitais públicos na cidade.
A empresa também está arrecadando R$ 500 mil junto aos clientes da Droga Raia
por meio da venda da revista beneficente Sorria, que é comercializada nas
farmácias. Esse valor será revertido para a Comunitas para compra de
equipamentos hospitalares para UTIs no Estado de São Paulo.
"Não é a primeira vez que a RaiaDrogasil enfrenta uma pandemia tão crítica como
essa. Ao longo de nossa história centenária, também enfrentamos a gripe
espanhola, ajudando a população naquele momento. Agora, além de apoiar a
população na luta contra o novo coronavírus nas nossas lojas, fortalecemos a
entrega em domicílio, lançamos a solução digital Saúde em Dia para apoiar as
pessoas a se cuidarem em casa e criamos o fundo Todo Cuidado Conta para
fortalecer a rede hospitalar nos municípios onde atuamos, fazendo a diferença
para a sociedade nesse momento tão crítico", diz Antonio Carlos Pipponzi,
presidente do Conselho de Administração da Raia Drogasil.
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir
da 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 2.100 lojas em 23
estados brasileiros.
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