
Faça você também parte dessa rede. colabore conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a Revista Rede Câncer.
Contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 3207-5963.

cartas
ESCOLA DE INFORMAçõES
tenho interesse em receber a revista rede cÂNcer. 
Sou funcionária da Secretaria Municipal da Saúde de 
São Borja (RS). Não sou enfermeira nem médica. Hoje 
curso o 6º semestre de ciência Política na unipampa, 
mas trabalho na secretaria há 28 anos e estou sempre 
me atualizando em assuntos relacionados à saúde. 
Participo de seminários e debates juntamente com os 
técnicos da área. A REDE CÂNCER é uma verdadeira 
escola de informações e gostaria de saber o que é 
necessário para que eu possa receber os exemplares. 
Iara Mathias – São Borja, RS 

Prezada Iara, com muito prazer atenderemos sua 
solicitação. 

Sou farmacêutica-bioquímica e descobri a revista REDE 
CÂNCER na Secretaria de Saúde de um município vizinho 
ao meu e fiquei muito interessada na revista. Gostaria de 
saber como faço para recebê-la em minha casa. 
Desde já agradeço a atenção,  
atenciosamente, 
Cristiane Mara Silva – Pará de Minas, MG

Prezada Cristiane, basta você enviar seu  
endereço completo, com CEP para o e-mail  
comunicacao@inca.gov.br.

Sou discente do 7º Semestre do curso de Enfermagem 
e já me preparo para a seleção para Residência 
Multiprofissional em Oncologia. Por essa razão tenho 
interesse em receber a rede cÂNcer. 
Silas Santos de Araújo – Itabuna, BA 

Prezado Silas, seu nome e endereço já foram incluídos 
na lista de distribuição da REDE CÂNCER. Boa sorte na 
seleção para a residência. 

Sou enfermeira pós-graduada em oncologia e gostaria 
de receber a revista em casa. Como faço?
Desde já agradeço,
Ana Carolina (por e-mail)

Prezada Ana Carolina, teremos prazer em enviar os 
exemplares da REDE CÂNCER para você. Envie seu 
endereço completo com CEP para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br.

Olá, sou nutricionista e atendo muitos pacientes com 
câncer. Uma vez recebi vários exemplares da REDE 
CÂNCER, sendo de grande utilidade, uma vez que 
fornece informações atualizadas e de grande 
importância para nós, profissionais de saúde.  
se possível, gostaria de receber periodicamente. 
Desde já, obrigada.
Letícia Barbosa de Melo – Frutal, MG

Como faço para ter em minha casa mensalmente a 
revista rede cÂNcer?
atenciosamente,
Regina Belé (por e-mail)

Prezada Regina, a revista é trimestral. Envie seu 
endereço completo com CEP para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br.

Sou enfermeira e já conheço as publicações por serem 
enviadas a algumas secretarias de saúde onde 
trabalhei e trabalho. Tive caso de câncer na família e 
gostaria, se possível, de receber exemplares da mesma.
agradeço imensamente. 
Mônica Suely Paula da Silva – Fortaleza, CE

Sou enfermeira e estou me especializando em 
oncologia.  Como faço para receber as edições da 
revista rede cÂNcer? 
Sabrina Pedrosa da Silva (por e-mail)

Prezada Sabrina, envie seu endereço completo para o 
e-mail comunicacao@inca.gov.br.

vALOR AGREGADO
A rádio comunitária Salomé FM, frequência 105,9 MHz, 
regista o recebimento da rede cÂNcer, edição de abril, 
e agradece, consignando a ótima qualidade da mesma. 
A revista se constituiu em excelente fonte de pauta e 
melhoramento da nossa grade de programação. 
A Direção – São Sebastião, AL 

recebemos, agradecemos e cumprimentamos essa 
instituição pela presteza e gentileza em nos ter enviado 
a revista REDE CÂNCER nº 21, solicitada em e-mail 
anterior. Agradecemos imensamente o valor que essa 
publicação agrega à nossa biblioteca. 
Leila Carvalho Fernandes Paranaiba  
Pontifícia universidade Católica de Goiás 
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