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cartas
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. 

esclarecimentos

Recebo a revista rede câncer, porém mudei de 
cidade e preciso atualizar o endereço. Como faço?
natália nunes, Feira de santana, ba

Solicitamos que qualquer alteração de 
endereço seja encaminhada para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br, ou seja feita por 
meio do telefone (21) 2506-6108.

Gostaria de acessar o conteúdo publicado pela 
revista em 2008. Como posso acessá-lo?
annemeri livinalli, são Paulo, sP

Todas as edições da revista podem ser 
acessadas na página www.inca.gov.br/
revistaredecancer.

eloGios

Gostaria de ressaltar que a revista rede câncer é 
de ótima qualidade e apresenta os assuntos de forma 
clara e consistente. A qualidade da edição é primorosa. 
alberth sant’ana, belo Horizonte, mG

estou muito gratificado por ter recebido a última edição 
da revista. espero continuar recebendo as próximas.
Francisco de morais, caroebe, rr

Queiram aceitar meus cumprimentos pela felicidade 
da ideia de colocar o nome de revista rede 
câncer nesta publicação. Assim, ajudam a diminuir 
o estigma da doença.
samuel campos Ferreira, botelhos, mG

Chegou a minhas mãos um exemplar da revista e 
fiquei impressionada com a qualidade do material. 
São informações essenciais para meu trabalho. 
raquel Frantz, dom Pedrito, rs

em primeiro lugar, gostaria de parabenizar todos 
os criadores da revista rede câncer, que 
simplesmente é maravilhosa. Li duas revistas e 
achei um espetáculo para minha vida profissional 
futuramente.
rogeane bezerra, Frecheirinha, ce

Agradecemos aos leitores o envio de 
mensagens para a Revista Rede Câncer.

solicitações

Sou enfermeira da estratégia saúde da família e 
gostaria de receber a revista rede câncer para 
atualizações da equipe. 
ana claudia mazzorani, santa maria, rs

Gostaria de receber exemplares da revista rede 
câncer. estou fazendo pós-graduação em oncologia 
e tenho muito interesse nas informações da revista. 
aline alencar, salvador, ba 

Gostaria muito de receber a revista rede câncer. 
É muito importante para mim, pois trabalho com 
prevenção de câncer de boca na minha cidade 
desde 1997. 
Silma Lopes, Delfinópolis, MG

Estou lhe enviando esta mensagem para ver a 
possibilidade de envio da revista rede câncer 
para mim. Recentemente, reunimos população e 
servidores no intuito de conscientização sobre o 
câncer e a revista foi fundamental para montarmos 
as palestras.
alessandro barbosa, santa maria das barreiras, Pa

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.


