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MAIS CONHECIMENTO
Venho através deste e-mail manifestar 
interesse em adquirir a revista, que tive o 
imenso prazer em conhecer em uma unidade 
básica de saúde. Vejo as matérias como uma 
grande oportunidade de obter conhecimento 
mais aprofundado e fidedigno sobre o câncer, 
que acomete tantas pessoas nas mais 
diversas faixas etárias. Abraços e parabéns a 
toda a equipe!
Charlie Paulina Ody – Boa Vista do Buricá, RS

Trabalho na Secretaria de Saúde do meu 
município, onde conheci a revista REDE 
CÂNCER. Interessei-me pelo conteúdo à 
primeira vista. Primeiramente, parabenizo 
a redação por matérias tão interessantes e 
de grande valor. Gostaria muito de receber 
exemplares na minha casa.
Michelle Antunes Ramos – Cascavel, PR

Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, 
onde li a REDE CÂNCER. Achei interessante e 
proveitoso seu conteúdo. Tenho interesse em 
receber essa revista na minha casa.
Tony Leal Miranda Tenório – Águas Belas, PE

TAMBÉM QUEREMOS A RC
Sou nutricionista pós-graduada em Oncologia 
e gostaria de saber como faço para receber a 
revista REDE CÂNCER.
Bruna Balbino – São João da Boa Vista, SP

Sou enfermeira na área de Oncologia. Solicito o 
envio da revista REDE CÂNCER.
Priscila Supeleto Abílio – Cachoeiro de 
Itapemirim, ES

Solicito a inclusão do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), 
Unidade da Mama, na mala direta de 
distribuição da REDE CÂNCER.
Verushka Oliveira – Londrina, PR

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Sou residente em Oncologia Clínica e já recebo 
a REDE CÂNCER. Gostaria de alterar meu 
endereço para continuar recebendo a revista.
Karla Rodrigues Pinheiro – Belo Horizonte, MG

Gostaria de informar minha mudança de 
endereço para entrega da revista.

Sabrina Meira – Brumado, BA

ARTIGOS CIENTÍFICOS
Sou enfermeira do INCA alocada no setor de 
internação da Oncologia Clínica do Hospital 
do Câncer III e faço cursos de atualização e 
mestrado na Fiocruz. Tenho muito interesse em 
receber via correio a revista REDE CÂNCER. 
Costumo ler pelo site, mas gostaria de ter o 
exemplar na minha residência, para consultar 
as matérias no momento em que estiver 
desenvolvendo meus artigos científicos.

Renata Cabrelli – Rio de Janeiro, RJ

Agradecemos a todos pelas palavras e pelo 
interesse. A quem deseja começar a receber 
a REDE CÂNCER ou mudar seu cadastro, 
pedimos que envie endereço completo para o 
e-mail comunicacao@inca.gov.br.

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.
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