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42 Rede CânCeR

Faça você também parte 
desta Rede. Colabore 

enviando dúvidas, 
sugestões, críticas  

e elogios para  
a Rede CânCeR. 

comunicacao@inca.gov.br  
ou (21) 3207-5963.

ótiMas reportagens
Parabenizo toda a equipe pelas ótimas reportagens 
da REDE CÂNCER. Sou enfermeira e estudante de 
Fisioterapia e gostaria de saber se é possível ter a 
assinatura desta revista.
betânia Gomes Santos – mirante, ba

agradeciMento
Não conhecia a revista REDE CÂNCER e li a do 
mês de abril, que chegou às minhas mãos por 
acaso. Sou citotécnica formada pelo INCA e 
gostei tanto que fiz faculdade de Farmácia e me 
especializei em citologia oncótica. Atualmente, 
trabalho em dois laboratórios. 

Simone Evaristo, entrevistada naquela edição, foi 
minha professora. A ela e a todos do INCA, muito 
obrigada por tudo e pela bela profissão que tenho. 
Valdenia andrea – barbacena, mG 

Gostamos muito da sua mensagem, Valdenia, 
e encaminhamos seu e-mail para a Simone 
Evaristo. Veja o que ela respondeu:

“Obrigada. É muito legal saber o resultado dos 
frutos do nosso trabalho. Abraços,  
Simone Maia Evaristo”

quereMos a rede câncer
Sou enfermeira e chefio o Ambulatório e o Serviço 
de Promoção de Saúde e Bem-Estar no Tribunal de 
Contas da União em Brasília. Gostaria de receber 
a revista, importante instrumento de informação e 
atualização para os profissionais de saúde. 
claudia Guimarães Pedro Godoy – brasília, dF 

Sou fisioterapeuta residente de um programa 
multidisciplinar com ênfase em Oncologia. Leio 
a Rede CânCeR no site do InCA. ela possibilita 
novos conhecimentos na área. Por isso, gostaria 
de recebê-la em casa.  
bruna Zimpel calai (por e-mail)

Venho solicitar o recebimento da revista REDE 
CÂNCER, pois trabalho na área de Oncologia e 
tenho interesse em manter-me informada. 
marijane dos Santos – aracaju, Se 

Sou enfermeira da área hospitalar e do Programa 
de Saúde da Família. Gostaria de saber como 
receber a revista. 
tayná de lima Santos – N. S. da Glória, Se

Solicito o recebimento da revista Rede CânCeR. 
Sou enfermeira, trabalho na assistência ao paciente 
oncológico e tenho grande interesse em estar 
atualizada nessa área. 
roberta Pricila costa dantas – aracaju, Se

Sou enfermeira e estou terminando minha  
pós-graduação em Oncologia. Gostaria de saber 
como faço para receber a revista REDE CÂNCER. 
Gisele batista dos Santos – itajubá, mG

Gostaria de receber a revista Rede CânCeR, pois 
sou estudante dessa área e, desde a graduação, 
tenho visto bons conteúdos publicados por vocês. 
moacir andrade r. Filho – lavras da mangabeira, ce

Sou presidente da Liga de Apoio e Combate ao 
Câncer de Itaju e gostaria de receber a revista. 
everilda maria dias – itaju, SP 

Prezados, teremos prazer em enviar os exempla-
res da REDE CÂNCER para vocês. Mandem, por 
favor, seus endereços completos para o e-mail: 
comunicacao@inca.gov.br.


