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Faça você também parte dessa Rede. Colabore conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a revista rede câncer.
Contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 3207-5963.

iNteresse 1

Solicito, se possível, o envio da publicação “rede 
câncer” para o meu endereço. 
Atenciosamente,
rodolfo trevisan Farina

iNteresse 2

Meu nome é Bruno e estou me preparando para o 
concurso de residência médica. Ao pesquisar no site 
do Ministério da Saúde sobre atualidade, encontrei 
a revista rede câncer. Como faço para receber o 
exemplar em minha residência? É necessário fazer 
assinatura?
Desde já, agradeço pelo espaço e parabenizo essa 
excelente revista informativa.
bruno Vasquez, manaus - Am

Prezado Bruno, agradecemos pelo interesse em 
receber nossa revista. Não é necessário fazer 
assinatura. A Revista Rede Câncer se destina aos 
profissionais da saúde como você, que querem 
aprender mais sobre oncologia.

mudANçA de eNdereço

Meu nome é Daiane, sou enfermeira e recebo a 
rede câncer. Gostaria de parabenizar o trabalho 
de todos os envolvidos na melhoria contínua dos 
artigos da revista que sempre me informa muito 
e que dá gosto de ler. Vocês sempre acertam no 
conteúdo, com um excelente trabalho, ótimas 
entrevistas, noticiário preciso, ótima encadernação, 
design e capas muito bem escolhidas. A revista tem 
uma ótima equipe de colaboradores. Espero que 
as boas ideias e as grandes reportagens continuem 
fazendo parte do trabalho de vocês.
Então, para que eu possa continuar a receber a 
revista, preciso atualizar meu endereço, pois me 
mudei.
daiane Pereira Guimarães Fialho  
manhuaçu - mG

AGrAdecimeNto

A Biblioteca Universitária da Unochapecó acusa 
e agradece o recebimento da Rede câncer. 
Apresentamos nossos cumprimentos pela excelência 
da publicação, que veio enriquecer, complementar 
e atualizar nosso acervo bibliográfico. A última 
edição que recebemos foi o de nº 19 (setembro de 
2012). Gostaríamos de continuar recebendo sua 
publicação. Caso tenham edições anteriores, favor 
encaminhar para complementar nosso acervo.
Jonatas de oliveira, chapecó - sc

Recebemos e agradecemos a revista rede 
câncer, nº 19, de setembro de 2012. 
Atenciosamente, 
rozangela zelenski 
universidade Federal de mato Grosso  
cuiabá – mt

Recebemos e agradecemos o envio da rede 
câncer nº 19, set./dez. 2012. Desejamos receber 
edições que serão publicadas. Agradecemos 
imensamente o valor que essa publicação agrega à 
nossa biblioteca. 
leila carvalho Fernandes Paranaiba  
Pontifícia universidade católica de Goiás  
Goiânia - Go

A REDE CÂNCER está atualizando a lista de 
interessados em receber a revista. Se você 
deseja continuar a receber a REDE CÂNCER, 
envie um e-mail para comunicacao@inca.
gov.br, colocando no assunto: confirmação 
REDE CÂNCER.


