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cartas
Faça você também parte dessa Rede. Contribua conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a revista rede câncer.
Contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 2506-6103. 

eloGios

Olá, meu nome é Cristiane e faço o 4º período 
de Fisioterapia na Unifev (Votuporanga SP).  
Estamos fazendo um trabalho sobre o câncer e 
encontramos muitas matérias no site e também na 
revista rede câncer. Gostei muito do conteúdo 
da Revista e tenho interesse em seguir Fisioterapia 
Oncológica. Gostaria, se fosse possível,Q de 
receber as edições da Revista em casa. 
cristiane romero Poltronieri, Nhandeara, sP

Até o momento não recebi a revista rede 
câncer na modalidade impressa. Gostaria muito 
de continuar recebendo, pois tem sido de grande 
utilidade, já que sou enfermeira. Aproveito para 
parabenizá-los por cada edição, com matérias de 
extrema importância que muito contribuem em 
nossa práxis diária.
Flaviana, são Gonçalo, rJ

iNFormação
Devido às restrições impostas à publicidade 
de utilidade pública e institucional promovida 
pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal no período das eleições, entre 3 
de julho e 5 de outubro, a distribuição da 
edição número 11 da Revista Rede Câncer 
foi suspensa  temporariamente. Pedimos 
desculpas pela demora na entrega e 
informamos que a produção e o envio da 
publicação já estão normalizados.

solicitações

Gostaria de saber como posso receber e se é possível 
receber a revista, pois assisti uma palestra aqui no 
Rio Grande do Sul e achei muito interessante, mas 
não consegui um exemplar. Sou estudante da área da 
saúde e gosto deste tipo de material.
Hellen de almeida, tramandaí, rs

Eu queria saber como faço para poder receber a 
revista rede câncer em casa. Tem como receber? 
É de graça ou tem que pagar?
Natalia cobas, rio de Janeiro, rJ

Meu nome é Valquiria, sou psicóloga e trabalho em 
uma ong do terceiro setor, + Vida, que dá assistência 
e apoio a pessoas portadoras do câncer/familiares. 
Gostaria de saber como faço para adquirir as matérias 
sobre oncologia, tabagismo e as revistas como rede 
câncer. 
Valquiria okamoto, bragança Paulista, sP

como eu assino a revista rede câncer?
Wolfgang luiz moraes de oliveira, belo 
Horizonte, mG

As solicitações para recebimento da revista devem 
ser enviadas para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br ou ser feitas 
por meio do telefone (21) 2506-6108. 


