
CONTEÚDO RELEVANTE
Sou acadêmica do curso de Psicologia e 
estagiária na Secretaria de Saúde do meu 
município. Conheci a REDE CÂNCER onde 
faço estágio e considerei seu conteúdo muito 
interessante e relevante. Como faço para 
receber a revista em minha casa?
Mirian Gregorio Ferreira –  
Herval D’Oeste, SC

Gostaria de receber a revista REDE CÂNCER. 
Sou estudante de Enfermagem e achei a 
publicação muito relevante para minha área, 
com temáticas atualizadas. Aguardo um retorno!
Ana Célia Anita – Upanema, RN

SEMPRE ATUALIZADOS
Somos funcionários de uma clínica com 
foco em oncologia e hematologia. Temos 
acompanhado as excelentes matérias da 
revista. Nossa equipe multidisciplinar conta 
com aproximadamente 40 profissionais. 
Gostaríamos de receber exemplares 
da revista REDE CÂNCER e assim nos 
mantermos atualizados nesse assunto.
José Aurillo Rocha – Fortaleza, CE

Tampe os tonéis
e caixas-d’água.

Mantenha as calhas 
sempre limpas.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Coloque areia nos 
vasos de plantas.

Retire sempre 
água dos pneus.

Mantenha a lixeira 
bem fechada.
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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.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Sou agente de saúde e tecnólogo em 
radiologia. Gostaria de receber exemplares  
da REDE CÂNCER.
Franklin de Oliveira Ramos – Teresina, PI

Gostaria de receber a revista REDE CÂNCER, 
pois trabalho na área de saúde.
Lêda Maria Feitosa – São Mateus, ES

EXPANDINDO CONHECIMENTO
Já recebemos os exemplares da REDE 
CÂNCER. No intuito de disseminar o 
conhecimento das matérias divulgadas, 
solicitamos a inclusão do Hospital do Câncer 
de Franca no mailing da revista.
Fundação Santa Casa de Misericórdia – Franca, SP

Recebo a REDE CÂNCER, que é muito útil 
no meu trabalho e para informação de meus 
pacientes. Gostaria de solicitar o envio da 
revista para minha prima, que também é 
fisioterapeuta e trabalha com oncologia,  
em São Paulo.
Carla Casiraghi Viesti – Barra Mansa, RJ

TAMBÉM QUEREMOS A RC
Gostaria de saber como faço para receber a 
revista.
Dilmar Germany Brum – Santa Rosa, RS

Desejo receber a revista REDE CÂNCER.
Pedro Henrique Grateki Santos – Teixeira  
de Freitas, BA

Agradecemos a todos pelo interesse.  
Para se cadastrar em nosso mailing  
e receber a revista, basta enviar  
endereço completo para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br.
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