
 

 

RaiaDrogasil doa R$100 mil para apoio no combate à pandemia 
em Manaus 

 
Valor doado será dividido entre o Instituto Nova Amazônia e Time do Bem 

Manaus e será direcionado principalmente à compra de cilindros de oxigênio e à 
implantação de mini usinas para a produção de oxigênio 

 
 
A RD - RaiaDrogasil realizou nesta terça-feira (19) uma doação de R$ 100 mil no 

apoio ao combate da pandemia em Manaus. Do total, R$ 50 mil serão direcionados 

ao Instituto Nova Amazônia e R$ 50 mil 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.  

 

O valor doado pela RD, que atua na cidade com a marca Drogasil, será 

direcionado, entre outros itens, à implantação de mini usinas para a produção de 

oxigênio direto em Manaus, à compra de BiPAP (ventilador mecânico não 

invasivo), máscaras VNI, oxímetros, cilindros de oxigênio, além de itens de 

proteção à equipe de atendimento, como máscaras e luvas. 

 

Esta é a segunda doação da RD à capital amazonense. Em junho, a RD doou R$ 

500 mil ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Aristóteles Araújo e ao Hospital e 

Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, ambos por meio da Associação 

Brasileira de Enfermagem - Seção Amazonas, como parte das ações do Fundo 

Todo Cuidado Conta, criado pela empresa para o combate à covid-19 no interior 

do País. Uma campanha que destinou R$ 25 milhões para 51 hospitais de todo o 

Brasil. Os resultados desta ação estão 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 2.100 lojas em 24 estados.  
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