POLÍTICA DE APROXIMAÇÃO

Conselho
reúne todos os
farmacêuticos
da Anvisa em
coquetel e
anuncia desejo
de participar
dos projetos
de saúde
da Agência

de comunicação entre
os órgãos. O esforço de
interlocução, adiantou
Souza Santos, será feito também com outros
órgãos, como o Ministério da Saúde.
A iniciativa do CFF
foi elogiada pelo farmacêutico e Diretor do
Departamento de Medicamentos da Anvisa, Victor Hugo Travassos, presente ao coquetel. Ele parabenizou a Diretoria do
Conselho, ressaltando que a sua ação é “positiva” e
“produtiva” e que é importante que os dois órgãos
trabalhem em parceria, com objetivos sempre voltados ao bem da saúde pública.

Coquetel oferecido pelo CFF reuniu todos os farmacêuticos que atuam na Anvisa. Da esquerda para a direita, Osnei
Okumoto, Conselheiro Federal de Farmácia pelo Mato Grosso do Sul; Secretária Geral e Tesoureiro do CFF, Lérida Vieira
e Salim Tuma Haber; Diretor do Departamento de Medicamentos da Anvisa, Victor Hugo Travassos; Cristiane Gonçalves,
da equipe de farmacêuticos da Agência, e o Presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos.

CFF quer aproximação
com órgãos de saúde
Os mais de 200 farmacêuticos que atuam na
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) reuniram-se com diretores do Conselho Federal de Farmácia, durante um coquetel realizado pelo CFF, na
noite do dia 16 de janeiro, no Iate Clube, em Brasília.
Descontraído e alegre, o coquetel foi também um momento reflexivo, em que dirigentes do CFF mostraram o desejo do órgão de aprofundar a sua comunicação com a Agência e de participar dos seus projetos
de saúde.
O Presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos,
disse aos seus colegas farmacêuticos da Anvisa que
vários projetos executados por esse órgão do Ministério da Saúde, principalmente aqueles que envolvem
o medicamento, poderiam contar com uma participação mais efetiva do Conselho. “Queremos participar
do processo de construção de uma nova saúde e estamos nos oferecendo para colaborar com a Anvisa,
pois temos muito a oferecer”, exclamou Souza Santos. Os farmacêuticos, salientou, podem ser o canal

Presidente do Conselho Federal, Jaldo de Souza Santos, fala aos colegas da Anvisa sobre o
desejo do Conselho de participar dos projetos da Agência voltados à saúde do brasileiro
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