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cartas
leitura obriGatória
Acabo de conhecer a revista REDE CÂNCER pela 
internet e estou impressionada com a qualidade da 
mesma! Estão de parabéns! Nunca tinha visto matérias 
como essas, estou admirada! Por favor, peço que me 
enviem a revista. Sou acadêmica em Enfermagem e 
esta revista é um verdadeiro tesouro! Obrigada.
Laura Freitas 
Bom Jesus do Itabapoana, RJ

GraNde auxílio
Sou assistente social e trabalho na Associação 
de Combate ao Câncer (ACCa). Atendemos 
aproximadamente 300 pacientes e prestamos orientação, 
apoio social e material. Solicito o envio da revista Rede 
CÂNCER, pois seu conteúdo nos auxiliará muito para 
prestar melhor atendimento aos pacientes oncológicos 
de nossa cidade, já que somos a única referência 
no município. Aqui não há hospital especializado em 
oncologia. Os pacientes utilizam o Tratamento Fora do 
Domicílio (TFD). Caso também possam nos fornecer 
outras publicações sobre o tema, seremos muito gratos.
Marcionilla M. Gomes 
São Sebastião do Paraíso, MG

SatiSFação
Meu nome é Daiane, curso o 6º período de Enfermagem e 
trabalho com hematologia e hemoterapia no Hemominas-
Manhuaçu. Gostaria de parabenizar a todos os 
responsáveis por esta revista que, por sinal, é de excelente 
conteúdo. Conheci a REDE CÂNCER por meio de uma 
amiga que me emprestou e fiquei muito satisfeita com 
tudo o que li. Queria saber se existe a possibilidade de 
recebê-la em meu endereço, pois quero poder continuar 
lendo as edições. Como faço para receber o material em 
minha casa? Desde já, agradeço muito.
Daiane Pereira Guimarães Fialho 
Manhuaçu, MG

iNtereSSe
Meu nome é Anderson e sou estudante de Biologia. 
Li um dos exemplares da revista e achei muito 
interessante. Trabalho com pesquisa clínica e acho 
muito válido ter acesso a essas informações. Gostaria 
de receber a revista em minha casa. Obrigado.
Anderson Lacerda 
Sapucaia do Sul, RS 

SaudadeS
Gostaria de cadastrar o meu novo endereço: já não 
moro no antigo há algum tempo e estou sentindo falta 
de ler as revistas, pois o conteúdo é excelente.
Kamila Resende Martins  
natal, Rn

PeSquiSa
Olá! Sou Ana Carolina, estudante de pós-graduação com 
linha de pesquisa na área de Oncologia. Gosto muito das 
matérias que vocês publicam. Gostaria de receber esta 
revista, pois ajudará muito nos meus estudos já que sempre 
informa sobre o que há de novo na área de pesquisa.
Ana carolina Alves 
Uberaba, MG

imPortaNte
Olá! Sou Camila Naiara, estou no 5º semestre de 
Enfermagem em Rondonópolis e trabalho na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Gostaria de agradecer a todos que fazem parte desta 
revista, desde as pessoas que fazem a edição até a 
publicação, pois é de extrema importância aprendermos 
um pouquinho a cada dia. Parabéns a todos da revista 
REDE CÂNCER. Gostaria muito de recebê-la em meu 
endereço, se possível. Desde já, agradeço a atenção.
camila naiara Rodrigues 
Rondonópolis, MT

NúmeroS atraSadoS
Olá, gostaria que vocês me enviassem as edições da 
REDE CÂNCER 13, 14, 15, 16 e 17. Caso haja outras 
com notícia especial sobre câncer do colo do útero e 
de mama, se possível, enviem pra mim também. Muito 
obrigado! Abraços,
Thiago Rodrigo Fernandes da Silva 
Belo Horizonte,  MG  

Elogios, críticas e sugestões para a REDE CÂNCER, escreva para comunicacao@inca.gov.br


