as cartas cartas cartas c
CONTEÚDO PROVEITOSO

INTERESSE

Estou concluindo a graduação em
Enfermagem. Gostaria de receber suas
publicações trimestrais, pois são de
conteúdo extremamente interessante e
de grande proveito para mim, tendo em
vista que iniciarei pós-graduação
em Oncologia.

Sou acadêmica de Psicologia fazendo estágio na
Unidade Básica de Saúde local, onde conheci a
REDE CÂNCER. Gosto muito de suas edições e
desejo receber a revista.

Lucivanio Ferreira dos Santos – Vitória de
Santo Antão, PE

Lilia Mara Brandão – Riachão do Jacuípe, BA

Recebemos – e agradecemos o
envio – a REDE CÂNCER de julho, de
excelente qualidade gráfica e editorial.
Ressaltamos ainda que é de grande
valia para o acervo da Biblioteca do
Instituto Evandro Chagas continuar
a ser receptora de tão
valiosa publicação.

Casiane Conte – Vila Flores, RS

Sou da área de Educação em Saúde e gostaria
de receber a revista REDE CÂNCER.
Trabalho na Coordenação Geral de Atenção às
Pessoas com Doenças Crônicas, do Ministério da
Saúde. Gostaria de receber a revista
REDE CANCER em minha residência.
Angela Santos – Brasília, DF

Agradecemos o interesse na REDE CÂNCER.
Para receber a revista, basta enviar
endereço completo para o e-mail
comunicacao@inca.gov.br.

Clarice Silva Neta – Ananindeua, PA

Obrigado pelas palavras. Nosso objetivo é
que o conteúdo da REDE CÂNCER
seja útil para nossos leitores e contribua
para aperfeiçoar a rede de atenção
oncológica brasileira.

CADASTRO
Envio meu endereço para receber em casa a
revista REDE CÂNCER. Desde já, fico grata.
Jordana Alves de Aguiar – Nova Aurora, GO

Cara leitora: seu endereço foi cadastrado e
você passará a receber a revista em casa.

COLEÇÃO COMPLETA
Somos da Rede de Bibliotecas Unoeste
e recebemos periodicamente a REDE
CÂNCER. Observamos que estão
faltando os números 32, 33, 34 e 35.
Solicitamos que nos sejam enviados
esses exemplares para atualizarmos
o nosso acervo.
Mônica Pardo Calvo – Presidente
Prudente, SP

Prezada leitora: os exemplares
pedidos serão enviados para o seu
endereço. Obrigado pelo interesse na
REDE CÂNCER.
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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.

