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Agroecologia em fotos
Está em exibição no Museu da República, no Rio
de Janeiro, a exposição fotográfica Caminhos da
Agroecologia: Cultivando a Vida. Com imagens
dos fotógrafos do INCA Carlos Leite e José
Antônio Campos, feitas em municípios do Rio
e de São Paulo, a mostra é resultado de um
trabalho conjunto da Coordenação de Prevenção e
Vigilância e do Serviço de Comunicação Social do
Instituto. Os objetivos são chamar a atenção para
a insustentabilidade do atual modelo de agricultura
dominante no País e mostrar a agroecologia como
alternativa real e viável, estimulando práticas mais
saudáveis.
A exposição, que fica nos jardins do museu até 3 de
setembro, tem entrada gratuita. O espaço funciona
de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos
sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h.
O material da mostra pode ser solicitado por
instituições que desejem montá-la. Basta escrever
para comunicacao@inca.gov.br.

Inscrições para
congresso de
80 anos do INCA
A programação preliminar do Congresso
INCA 80 Anos: Desafios e Perspectivas
para o Controle do Câncer no Século
XXI está disponível no site do evento
(www.interevent.com.br/evento/inca2017),
onde também podem ser feitas as
inscrições. O congresso acontece nos
dias 29 e 30 de setembro, no Rio de
Janeiro, com o slogan “Toda uma vida
cuidando de vidas”.
Na programação serão abordados os
múltiplos aspectos relacionados ao
controle do câncer, como formulação
de políticas públicas, estratégias de
prevenção da doença, formação de
recursos humanos, desenvolvimento de
pesquisas e cuidado integral ao paciente.

Mulheres na Ciência
A cientista Gabriela Nestal, da Coordenação
de Pesquisa e do Programa de
Hemato-Oncologia Molecular do INCA,
foi uma das vencedoras do prêmio Para
Mulheres na Ciência, na categoria Ciências
da Vida. No Instituto, Gabriela investiga
as bases celulares e moleculares para
uma nova terapia de combate ao câncer
de mama, a partir de informações de
pacientes que não respondem ao tratamento
quimioterápico.
O prêmio é uma parceria entre a L’Oréal,
a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco,
na sigla em inglês) e a Academia Brasileira
de Ciências (ABC).
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Cigarro mata e não gera empregos
Todos os anos, o Brasil gasta R$ 56,9 bilhões com despesas
médicas e em perda de produtividade provocadas pelo tabagismo.
Em contrapartida, o País arrecada anualmente R$ 13 bilhões em
impostos sobre a venda de cigarros – ou seja, esse valor cobre
apenas 23% dos custos com os males causados pela epidemia do
tabaco.
Os dados, inéditos, são da pesquisa Carga de Doença Atribuível ao
Uso do Tabaco no Brasil e Potencial Impacto do Aumento de Preços
por Meio de Impostos, documento técnico elaborado pelo Instituto
de Efectividad Clínica y Sanitária (Iecs), da Argentina, com apoio do
INCA, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Organização PanAmericana da Saúde (Opas).
Em evento comemorativo ao Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio),
no INCA, Tânia Cavalcante, secretária executiva da Comissão
Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco (Conicq), comentou os números: “Este é um dia
histórico, porque colocamos por terra um dos principais argumentos
da indústria do tabaco – o de que gera empregos [renda].”

Processo seletivo

Cemo amplia atendimento
O INCA inaugurou uma nova ala do Centro de Transplante
de Medula Óssea (Cemo), o que marca um avanço na
oferta de serviços altamente especializadas no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). Com quatro novos
leitos, somados aos 12 já existentes, a unidade ampliará
o atendimento à população.
O CEMO é o único centro do estado do Rio de Janeiro que
realiza todos os tipos de transplante de medula pelo SUS.

De 13 de setembro a 8 de outubro, o
INCA inscreve para o processo seletivo
para os programas de Residência
Médica, Residência Multiprofissional
e Residência em Física Médica.
Estarão abertas, no mesmo período,
as inscrições para o processo seletivo
para os cursos de Aperfeiçoamento
nos moldes fellow: Enfermagem,
Medicina, Nutrição, Pesquisa Clínica,
Radiofarmácia e Farmácia; e de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médico: Enfermagem em Oncologia,
Radioterapia e Citopatologia. As provas
serão realizadas em novembro, e o
concurso está a cargo do Instituto de
Seleção. Inscrições e mais informações
em www.institutodeselecao.com.br.

AGOSTO 2017 | EDIÇÃO 38 | REDE CÂNCER

37

