
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.

TRIM-TRINTA! 
NA EDIÇÃO COMEMORATIVA DE SEU 30º NÚMERO,  
A REDE CÂNCER DESTACA 30 CONTRIBUIÇÕES  
PARA O CONTROLE DO CÂNCER

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
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NOVO ENDEREÇO 
Solicitamos alteração do endereço de entrega da 
revista REDE CÂNCER.
Conselho Municipal de Saúde – Americana, SP

Gostaria de solicitar que fosse alterado o 
endereço de entrega da revista.
Evania Castro do Nascimento – Pedra Grande, RN

Caros leitores: as mudanças de endereço já 
foram efetuadas.

QUEREMOS REDE CÂNCER
Soube da revista REDE CÂNCER pela internet e 
gostaria de receber o exemplar impresso no meu 
endereço. Sou psicóloga do Centro de Oncologia 
Bucal, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba 
(FOA/Unesp).

Gabrielle Dias Duarte – Araçatuba, SP

Sou bióloga e estudante de Análises Clínicas. 
Meu pai foi diagnosticado com câncer de laringe e 
conseguiu ser atendido pelo INCA. Nós moramos 
em Sergipe. Numa das esperas pela consulta de 
revisão, me deparei com a revista. Ela foi minha 
companheira no voo de volta. Gostaria muito de 
receber as edições em minha casa.
Michella Brito Lôbo – Aracaju, SE

Sou estudante do 4º semestre de Enfermagem. 
Estou pesquisando sobre a incidência de câncer 
na cidade onde moro. No fim do ano apresentarei 
o artigo sobre o estudo. Gostaria muito de receber 
a revista na forma impressa.
Fábia Ferreira Lopes – Irecê, BA

Sou fisioterapeuta e trabalho no Centro Catarinense 
de Reabilitação. Gostaria de receber a revista para 
contribuir com a informação e a prevenção. 
Lilianna Bianchini Dallanhol – Florianópolis, SC

Sou enfermeira e acompanho as reportagens da 
REDE CÂNCER através da Secretaria de Saúde. 
Minha mãe teve câncer de mama e sempre levo 
cópias de reportagens sobre os assuntos. Gostaria 
de solicitar o recebimento dos exemplares. 
Mônica Suely Paula da Silva – Fortaleza, CE

Coordeno o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) em Manhumirim e gostaria de saber como 
faço para receber a revista.
Michelle de Alencar – Manhumirim, MG

Sou farmacêutica e trabalho com citologia clínica 
no meu município. Quero receber a REDE CÂNCER 
para ampliar meu conhecimento na área oncológica. 
Gostaria também de sugerir um tema para ser 
abordado na revista: câncer cérvico-vaginal.
Marivagna Moura – Medeiros Neto, BA

Sou enfermeira de um hospital oncológico no 
interior do Paraná e gostaria de receber a REDE 
CÂNCER. 
Erica Riedlinger – Umuarama, PR

Recebo a REDE CÂNCER regularmente em casa e 
tenho um extremo apreço por essa revista, devido 
ao seu conteúdo de qualidade inquestionável 
e assuntos de relevância na minha atividade 
profissional. No entanto, venho informar que 
a edição de julho chegou danificada a minha 
residência. Dentro de suas possibilidades, solicito 
o envio de um novo exemplar. 
Letícia Barbosa de Melo – Frutal, MG

Prezada Letícia, já providenciamos o envio 
de outro exemplar. Aos demais leitores, para 
receberem a REDE CÂNCER, pedimos que 
enviem endereço completo para o e-mail: 
comunicacao@inca.gov.br.
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