
#EuAjudoIncA
Um cheque no valor de R$ 210.937,00 – proveniente da 
ação de mobilização “#EuAjudoInca” – foi entregue pela 
atriz Danielle Winits, pela consultora de moda Christina 
Pitanguy e pelas empresárias Fabiana Misse e Renata 
Ciraudo à direção do Instituto. 
A ação, que promoveu a arrecadação de doações com 
vendas especiais do brechó La Luna Mia, teve o intuito 
de angariar fundos para ajudar a Seção de Oncologia 
Pediátrica do Instituto.
Sima Ferman, chefe da Seção, comemorou: “Com essa 
quantia, podemos pensar em projetos maiores, como 
a revitalização da Pediatria. Queremos organizar uma 
estrutura melhor para as crianças, com leveza e um 
ambiente mais lúdico”.

PrImEIrA-dAmA do PEru  
rEcEbE título
Em reconhecimento à dedicação à causa da prevenção 
e controle do câncer, a primeira-dama do Peru, Nadine 
Heredia Alarcón, recebeu da União das Nações  
Sul-Americanas (Unasul) a outorga do título de líder e 
mobilizadora social no âmbito dos países que integram a 
entidade. A iniciativa partiu da Rede de Institutos Nacionais 
de Câncer (RINC) ao Conselho de Ministros de Saúde da 
Unasul, que acatou o pedido em sua VIII Reunião, em março.
A cerimônia ocorreu na manhã do dia 27, no auditório do 
INCA, onde funciona a secretaria executiva da RINC, com 
a presença do coordenador da Rede e diretor-geral do 
Instituto, Luiz Antonio Santini, de representantes da Unasul, 
do Ministério da Saúde do Brasil, do governo peruano e do 
Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (Isags).  
O título tem duração de dois anos.

SImPóSIo  
dA AErIncA
A Associação dos  
Ex-Residentes do Instituto 
Nacional do Câncer (Aerinca) 
realiza nos dias 21 e 22 
de agosto a sexta edição 
do Simpósio Nacional de 
Cancerologia. As maiores 
referências da oncologia 
clínica e cirúrgica nacional e 
internacional estarão presentes 
para palestrar em torno dos 
assuntos, compartilhando suas 
experiências e conhecimento 
com os participantes.
O evento, composto por 
discussões de casos, análise 
crítica de artigos científicos 
e pelo incentivo à pesquisa 
clínica e básica em oncologia, 
acontece no prédio-sede do 
Instituto, no Rio de Janeiro.

José GomesTemporão, do Isags, Santini e Paulo Buss, da 
Unasul Saúde homenageiam primeira-dama peruana
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médIco do GEnomA vISItA IncA
O médico geneticista americano Francis Collins 
realizou uma visita institucional ao INCA.  
O objetivo foi conhecer as tecnologias utilizadas 
nas pesquisas desenvolvidas pelo Instituto. 
Collins ficou mundialmente conhecido em 2000 
quando anunciou a decifração do genoma 
humano ou DNA, o Projeto Genoma. A descoberta 
causou uma verdadeira revolução nas pesquisas 
biomédicas. Hoje, ele é diretor dos Institutos 
Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que 
investem US$ 30,1 bilhões ao ano em pesquisa 
biomédica. Novos fármacos para diversas 
doenças, inclusive o câncer, puderam ser 
produzidos a partir deste Projeto.

Encontro do rEdomE 
Mais de 200 profissionais envolvidos com a área de transplante de medula óssea com doadores 
não aparentados participaram, em maio, do VII encontro do Registro de doadores de Medula 
Óssea e Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e a 12ª Jornada de Atualização em 
Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas, no Rio.
O objetivo do evento foi discutir melhorias para a área e encaminhar propostas ao Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT). Os principais assuntos tratados foram fontes de células para 
transplante, seleção de doadores, financiamento do programa de TCTH no Brasil,  
Acreditação e Rede Brasil de Imunogenética. 
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