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Faça você também parte dessa Rede. Contribua conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a revista rede câncer.
Contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 2506-6103. 

eloGios

Fiquei muito satisfeita com o resultado da entrevista 
concedida à revista rede câncer para o artigo 
Hora de Dizer Ah!, sobre prevenção do câncer da 
cavidade oral, na última edição.
berenice navarro antoniazzi, belo Horizonte, mG

Sou estudante de medicina da Universidade Federal 
do Tocantins e participo da Liga de Oncologia da 
instituição. Gosto muito da revista rede câncer 
e considero-a um bom veículo de conhecimento na 
área oncológica. 
thiessa Vieira, Palmas, to

Sou enfermeira da rede hospitalar e fiquei encantada 
com a qualidade da revista rede câncer, além da 
grande utilidade que tem para o meu trabalho.
nívea silveira de almeida, Jequié, ba

Tive conhecimento da revista rede câncer através 
do site do INCA. Gostaria de parabenizá-los pelas 
excelentes matérias apresentadas. Elas têm sido 
muito importantes para a atualização e compreensão 
dessa nossa área. 
Kamila martins, natal, rn

Agradecemos o envio da publicação revista 
rede câncer. Aproveitamos a oportunidade 
para parabenizá-los pelo conteúdo informativo e 
educativo.
mara Pereira da cunha, são Paulo, sP

Tive a oportunidade de ler a revista rede câncer 
de um amigo e pude ver o quanto é especial para a 
vida dos profissionais da saúde, para, por meio dela, 
sermos atualizados.
cristiano inácio martins, chalé, mG

Agradecemos o envio de mensagens para a 
Revista Rede Câncer.

solicitações

Tive a oportunidade de ver um exemplar da revista. 
Fiquei impressionado com os conteúdos. Sou 

enfermeiro, trabalho em um hospital e também 
participo de programas na rádio local. Gostaria de 
receber a revista, que, sem dúvida, vai contribuir 
muito no meu trabalho.
Joânio martins, sumé, Pb

Sou médico da Secretaria Municipal de Saúde 
de campinas e participo da câmara Técnica de 
Oncologia da Macrorregião. Gostaria de receber 
a revista rede câncer, cuja temática contempla 
os principais objetivos de nosso grupo, que são a 
qualificação da atenção e o fortalecimento da rede 
em nossa região. 
saverio Paulo laurito Gagliardi, campinas, sP

Gostaria de parabenizar toda a equipe desta 
revista pelo excelente e belo trabalho. Sou gerente 
de comunicação da Associação de combate ao 
Câncer do Centro-Oeste de Minas. Para nosso 
conhecimento e disseminação de tão importantes 
informações, gostaria de receber esta importante 
publicação.
consuelo reis Fonseca, divinópolis, mG

As solicitações para recebimento da 
revista devem ser enviadas para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br ou serem feitas por 
meio do telefone (21) 2506-6108.


